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ALGEMENE INFORMATIE
Doelstelling Fryske Akademy
De Stichting Fryske Akademy heeft ten doel het in stand houden van een werkgemeenschap, die zich toelegt op het
beoefenen van de wetenschap die met Fryslân, het Friese volk en zijn cultuur in al haar uitingen, en zulks in de
ruimste zin, verbonden is. Zij kan ook taken aangaan op het terrein van onderwijs en vorming.
De financiële middelen worden, in het kader van de bestuursafspraak Fryske taal en cultuur, verstrekt door de
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen via de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
en door de Provinciale Staten van de provincie Fryslân. Voorts wordt wetenschappelijk onderzoek verricht dat geheel
of gedeeltelijk extern wordt gefinancierd.
Kernactiviteiten
Het wetenschappelijk onderzoek is momenteel vooral gericht op de Friese Taalkunde, de meertaligheidsproblematiek,
lexicografie, en regionale identiteit in heden en verleden.
Juridische structuur
De juridische structuur van de Fryske Akademy is een Stichting.
De Stichting Fryske Akademy kent in deze structuur (statutair) de volgende organen:
• een Raad van Toezicht, bestaande uit vijf leden. Twee zijn benoemd door de Provincie Fryslân, twee door
de KNAW en de voorzitter op voordracht van beide subsidiënten gezamenlijk;
• een eenhoofdige directie, van een directeur-bestuurder, die wordt ondersteund door een MT;
• een Wetenschapscommissie;
• een Maatschappelijke adviesraad.
Op grond van de liëringsovereenkomst, voor het eerst vastgelegd in de Bestuursovereenkomst voor de Friese Taal en
Cultuur van 1989, is de Stichting Fryske Akademy een aan de KNAW gelieerd instituut. Deze bestuursovereenkomst
heeft een looptijd van vijf jaar werd in april 2013 voor het laatst verlengd. De beide subsidiënten van de Stichting
Fryske Akademy zijn de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) en de Provincie Fryslân.
DIRECTIEVERSLAG
De jaarrekening 2015 is de financiële weerslag van het gevoerde beleid in 2015 zoals dit al eerder in de
meerjarenbegroting 2015-2018 is aangekondigd. Aan deze begroting liggen beleidsmatige keuzes ten grondslag die er
op gericht zijn om de in de voorgaande jaren opgebouwde reserves gecontroleerd af te bouwen tot een bedrag dat
ongeveer 15% van het exploitatietotaal bedraagt. Deze reserves worden aangewend voor uitbreiding van de
onderzoekscapaciteit, het aantrekken van ICT-ontwikkelaars en programmeurs ter ondersteuning van de wetenschap
en voor projectacquisitie. Uit deze jaarrekening blijkt dat we in deze opzet zijn geslaagd.
Gezien de extra investeringen, sluit het exploitatiesaldo 2015 met een tekort van € 114.556. In de begroting was
gerekend op een tekort van € 121.619. Daarmee komt het financieel resultaat met € 7.063 net iets beter uit dan
verwacht.
Samengevat ziet de analyse van het resultaat er als volgt uit. De cijfers van het Frysk AkademyFûns zijn niet in dit
overzicht verdisconteerd.

Baten
Lasten
Resultaat

Realisatie
€
3.596.851
3.711.407
-114.556

Begroting
€
3.972.116
4.093.735
121.619

Afwijking
€
%
375.265 -9,4
382.328 -9,3
7.063
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Een analyse van het resultaat geeft het volgende beeld:
Exploitatieresultaat begroting 2015

-121.619 (negatief)

Voordelige effecten
Provincie, afrekening subsidie 2013 en 2014
Legaat familie De Haas-Visser
Hogere diverse opbrengsten (congressen, seminars)

77.362
25.000
23.757

Nadelige effecten:
Inhuur vervanging vanwege ziekte
Vernieuwing website
Digitaliseren/conversie bibliotheekbestand i.s.m. Tresoar
Extra advertenties vacatures
Niet begrote accountantskosten (WNT, projecten)
Diverse kleinere posten

126.119 (positief)
34.064
25.245
18.392
24.018
16.157
1.179
-119.056 (negatief)

Exploitatieresultaat

-114.555 (negatief)

Toelichting:
• In 2015 heeft Provincie Fryslân de subsidiebeschikkingen voor de jaren 2013 en 2014 definitief vastgesteld.
Dit resulteerde in een voordelig saldo van € 77.362.
• De salariskosten zijn € 493.000 lager uitgevallen als begroot omdat een aantal vacatures bij externe projecten
uiteindelijk later of in het geheel niet werden ingevuld. Aangezien het extern gefinancierde projecten betreft,
heeft dit geen resultaatseffect.
• Vanwege langdurig ziekteverlof van een secretariaatsmedewerker was vervanging via een uitzendbureau
noodzakelijk.
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichtingen in de jaarrekening op de balans en
exploitatierekening.
Visitatie, strategisch beleidsplan en Project & Proces.
Het afgelopen jaar stond goeddeels in het teken van de KNAW visitatie en de implementatie van de nieuwe
projectorganisatie. Voorts diende in 2015 een nieuw strategisch beleidsplan te worden gepresenteerd.
De zesjaarlijkse visitatie werd in 2015 voor het eerst volgens het nieuwe Self Evaluation Protocol (SEP)
georganiseerd. Terwijl het voorgaande SEP zich beperkte tot een algemeen oordeel over het presteren van het
instituut, is er nu een onderscheid gemaakt naar wetenschappelijke prestaties, valorisatie of direct maatschappelijk nut
en de bestendigheid van de organisatie voor de toekomst (viability). Op wetenschappelijk niveau presteert de Fryske
Akademy goed, op het terrein van de valorisatie van het onderzoek excellent en wat betreft de toekomstbestendigheid
werd het oordeel zeer goed gegeven. Voor dit financieel jaarverslag is het van belang te noteren dat de
evaluatiecommissie vertrouwen heeft in de nieuwe projectorganisatie, onder de indruk is van de solvabiliteit van de
Fryske Akademy en de nieuwbouw als een eigentijdse en moderne werkomgeving inschat.
In het strategisch beleidsplan wordt ingespeeld op de belangrijkste kritiekpunten van de commissie, zijnde de zwakke
ICT-bezetting, de geringe zichtbaarheid van de eigen publicaties, het ontbreken van een goed toegankelijke website
en het gering aantal internationale publicaties in gerenommeerde tijdschriften en bij hoog aangeschreven uitgeverijen.
De ICT-capaciteit zal de komende jaren worden uitgebreid, een nieuwe website wordt ontwikkeld en er zal een
publicatiestrategie worden uitgewerkt met als doel de wetenschappelijke productie op het gewenste niveau naar
buiten te brengen. Tevens zijn er stappen geformuleerd om de begeleiding van promovendi te verbeteren, zaaigelden
voor nieuw AIO- en postdoc- onderzoek te reserveren en loopbaanperspectieven in en buiten de organisatie te
bieden. Om een en ander te kunnen realiseren zet de Fryske Akademy in op voorzichtig ondernemerschap. Hiermee
wordt bedoeld dat uit de algemene reserves gelden worden vrijgemaakt om de genoemde ambities te kunnen
realiseren. Het verklaart het reeds genoemde ingeschatte exploitatietekort voor de komende jaren.
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In 2015 is begonnen met de implementatie van de projectorganisatie. De belangrijkste wijziging ligt in de vervanging
van vakgroepen door projecten die onder acht thema’s zijn gegroepeerd. Er werden acht projectleiders aangesteld.
Doelstellingen bij de invoering van deze nieuwe structuur zijn dat er de komende jaren meer projectaanvragen in de
competitieve sfeer worden ingediend, er meer vakoverschrijdend wordt gewerkt en vaker in teamverband wordt
gepubliceerd.
Personele ontwikkelingen
Per 1 januari 2015 is een historicus voor de vroeg-moderne tijd in dienst getreden. Deze is tevens lid geworden van
het Management Team. Daarnaast zijn de tijdelijke contracten van de projectacquisiteur en de
communicatiemedewerker verlengd. De loonkosten van deze drie medewerkers worden vanuit de lumpsum
gefinancierd. Ter versterking van de ICT-ondersteuning werden eigen middelen aangewend om tijdelijk een
programmeur aan te stellen, die zich richtte op de ontwikkeling van onlinewoordenboeken. Via detachering vanuit
Provincie Fryslân is per april een archeoloog parttime aangesteld. In het 4de kwartaal is met externe middelen een
promovendus aangesteld om de gevolgen van economisch beleid in krimpregio’s in kaart te brengen. Daarnaast zijn
er studenten die stage liepen en zijn er diverse studenten uit binnen- en buitenland op de Fryske Akademy geweest
die onderzoek hebben uitgevoerd voor hun masterscriptie. Voor de lopende HISGIS-projecten werden uit
provinciale middelen, de NUON-gelden, een aantal projectmedewerkers aangesteld.
Projecten
In 2015 werden er in totaal 23 projectaanvragen ingediend bij onder meer NWO, EU en diverse fondsen. Uiteindelijk
zijn er tien gehonoreerd. Het afgelopen boekjaar gingen de volgende projecten van start:
1. NWO project FAME! (Frisian AudioMining Enterprise) in samenwerking met onder ander de Radboud
Universiteit en Omrop Fryslân,
2. NWO Alfa Meerwaarde voor bestudering van de economie in krimpregio’s,
3. Voorstudie voor een ‘massive open online course‘ (MOOC) voor het Fries,
4. Uitrol van het GIS-systeem over Nederland
5. HISGIS Personen en Percelen in het kader van het provinciaal project digitalisering Fries erfgoed
6. Studies Friese bedrijfsgeschiedenis en effecten van investeringen in het agrarisch bedrijfsleven
7. Promotietraject Fries in de sociale media in samenwerking met Maastricht University
8. Promotietraject Economische Vitaliteit Noordoost Fryslân
9. Voices of Law. Internationaal netwerk project met Cardiff University als penvoerder. Voornaamste
financier is het Britse Leverhulme fonds.
10. Mercator Kenniscentrum meertaligheid: EBLT (Europeesk Buro foar Lytse Talen) 2016 en EU handvest
Bildtse taal
Met deze gehonoreerde bedragen is een bedrag van € 490.000 gemoeid, waarvan € 80.000 aan matchingsbijdrage.
Huisvesting, ver- en nieuwbouw
De uitvoering van de bouwplannen nadert de voltooiing. In het voorjaar 2016 zal de definitieve oplevering
plaatsvinden. Na deze oplevering zal de financiële afrekening met de subsidiënten KNAW, Provincie Fryslân en het
Frysk AkademyFûns worden opgesteld. Daarbij worden de onder de ‘activa in aanbouw’ gerapporteerde
investeringskosten verrekend met de ontvangen bijdragen. De bestemmingsreserve zalencentrum, groot € 79.114, =,
zal dan ten gunste van het bouwbudget vrijvallen. Deze bestemmingsreserve stamt uit 2001. Het bedrag is het saldo
van de destijds door de Provincie Fryslân toegekende subsidie en de kosten van de planvorming voor een
zalencentrum. Deze plannen zijn echter nooit uitgevoerd. In overleg met de provincie is besloten om de reserve aan
te wenden voor de huidige verbouwing.
Over 2015 zijn er voor wat betreft de nieuw- en verbouw geen financiële tegenvallers te melden. De financiële
afwikkeling en activering van de nieuwe gebouwen zal in de jaarrekening 2016 worden gepresenteerd.
Restauratie monumentaal interieur Coulonhûs
Gelijktijdig met de nieuwbouw wordt ook het monumentale interieur van het Coulonhûs gerestaureerd.
Deze restauratie is mogelijk gemaakt door de financiële bijdragen van in totaal € 256.000 van diverse provinciale en
landelijke fondsen. Als eigen bijdrage is een bedrag van € 30.000 voorzien.
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Legaten
Het in 2014 toegekende legaat van familie B-J is beneficiair aanvaard op basis van een voorlopige rekening en
verantwoording van de bewindvoerder. Deze is tot op heden financieel niet afgewikkeld. Voorts zijn in 2015 zijn een
tweetal nieuwe legaten toegekend. Het betreft ten eerste een legaat van familie De H-V, groot € 25.000, dat in 2015 is
afgerekend. Ten tweede ontvingen we de toezegging van een legaat van de heer D.. Deze is op het moment van het
schrijven van dit directieverslag nog niet afgewikkeld. Aangezien de uiteindelijke hoogte van de te ontvangen
bedragen onbekend zijn, zijn hiervoor geen bedragen in de jaarrekening opgenomen.
Vooruitzichten 2016.
Vanwege het belang dat er in het strategisch beleidsplan wordt gehecht aan onderzoek in het kader van de ehumanities en grootschalige nationale digitaliseringsprogramma’s, wordt de programmeercapaciteit het komende jaar
structureel uitgebreid met twee programmeurs c.q. datascientists. Hiervoor zijn vanuit de algemene reserves middelen
beschikbaar, zoals gepresenteerd in de meerjarenbegroting 2016-2019.
Ook worden uit de algemene reserves gelden geput om voor een periode van twaalf maanden twee postdocs aan te
kunnen stellen. Deze aanstelling wordt gebruikt om een kansrijke projectaanvraag in de competitieve sfeer voor te
bereiden en over het betreffende onderzoeksgebied te publiceren. Alleen bij toekenning van de projectaanvraag
wordt de aanstelling verlengd. Per 1 januari is op deze manier een postdoc medewerker aangesteld. De tweede volgt
in de loop van 2016. Vanuit de middelen die via het Baars-Jelgersma legaat vrijkomen zal een postdoconderzoeker
worden aangesteld op een project dat in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven wordt uitgevoerd.
In het kader van het door NWO gefinancierde FAME-project is per 1 maart is een postdoc-onderzoeker op een 0,5
fte aanstelling begonnen.
Door middel van trainingen en cursussen wordt aandacht besteed aan loopbaanbegeleiding. Hiervoor is
€ 30.000 gereserveerd. Als vervolg op de implementatie van de projectstructuur, is het project ‘Naar een lerende
projectmatige cultuur’ opgestart. Dit project wordt voor de helft gefinancierd uit een toegekende ESF-subsidie van €
8.500. Het traject wordt begeleid door het Haagse bureau Leeuwendaal.
Om te komen tot efficiencyverhoging in de bedrijfsvoering is een werkgroep geïnstalleerd om de directeur-bestuurder
te adviseren over het verbeteren van de managementinformatie en de benodigde informatiestromen ten behoeve van
de wetenschap te definiëren.
In april 2016 is de laatste fase van de ver-/nieuwbouw Fryske Akademy opgeleverd. De verwachting is dat dit binnen
het beschikbare budget kan worden gerealiseerd. De officiële opening van het gehele complex zal op vrijdag 9
september plaatsvinden.
Leeuwarden, 22 juni 2016
Dr. Hanno Brand
Directeur-bestuurder
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JAARREKENING 2015
• Balans per 31 december 2015
• Exploitatierekening 2015
• Kasstroomoverzicht 2015

Stichting Fryske Akademy
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BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(voor verwerking resultaat)
31-12-2015
€

31-12-2014
€

1.959.079

1.158.370

1.959.079

1.158.370

2) Onderhanden werken
3) Vorderingen
4) Liquide middelen

76.010
72.555
2.476.780
2.625.345

0
32.213
2.210.509
2.242.722

Totaal

4.584.424

3.401.092

ACTIEF
VASTE ACTIVA
1) Materiële vaste activa

VLOTTENDE ACTIVA
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31-12-2015
€

31-12-2014
€

454
1.324.981
363.741
6.832
-114.555
1.581.453

454
1.084.826
364.641
6.832
239.255
1.696.008

334.528

406.636

7) Langlopende schulden

1.000.000

0

8) Kortlopende schulden

1.668.443

1.298.448

Totaal

4.584.424

3.401.092

PASSIEF
5) Eigen vermogen
Stichtingskapitaal
Algemene reserves
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Saldo exploitatie boekjaar
6) Voorzieningen
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EXPLOITATIEREKENING OVER 2015

Begroting
boekjaar
2015

Realisatie
2015

verschil
realisatie –
begroting

Realisatie
2014

€

€

€

€

1.411.800
1.075.510
964.653
27.761
102.489
3.582.213

1.384.800
998.144
1.497.672
9.000
72.500
3.962.116

27.000
77.366
-533.019
18.761
29.989
-379.903

1.482.900
998.144
985.827
24.139
151.925
3.642.935

3.038.755

3.436.385

-397.630

2.729.961

22.543
120.113
198.650
57.313
151.873
43.324
43.069
35.766
672.651

23.191
121.260
99.620
48.832
119.520
24.000
48.000
172.927
657.350

-648
-1.147
99.030
8.481
32.353
19.324
-4.931
-137.161
15.301

26.057
135.111
138.790
67.065
168.218
43.353
54.855
67.491
700.940

3.711.406

4.093.735

-382.329

3.430.902

-129.193

-131.619

2.426

212.034

14.638

10.000

4.638

27.222

-114.555

-121.619

7.064

239.255

BATEN
9) KNAW bijdragen
10) Bijdragen provincie Fryslân
11) Opbrengst projecten
12) Opbrengst werk voor derden
13) Overige opbrengsten
Totaal van de baten
LASTEN
14) Personele lasten
Materiële kosten
15) Afschrijvingen
16) Huisvestingskosten
17) Beheerskosten
18) Kosten inventaris en apparatuur
19) Reis- en verblijfkosten
20) Advieskosten
21) Overige kosten aan derden
22) Overige materiële kosten
Totale materiële kosten
Totale lasten
Subtotaal baten en lasten
23) Financiële baten minus lasten
Exploitatieresultaat
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KASSTROOMOVERZICHT

2015
€

2014
€

-114.555

239.255

22.543
0
-72.108
-49.565

26.057
-2.000
-54.489
-30.432

-116.352
369.995
253.643

21.021
496.608
517.629

89.523

726.452

Ontvangen inkoopfacturen Materiële Vaste
Activa
Ontvangen subsidie Materiële Vaste Activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-3.557.393
2.734.141
-823.252

-630.119
590.359
-39.760

Leningen
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

1.000.000
1.000.000

0
0

266.271

686.692

2.210.509
2.476.780
266.271

1.523.817
2.210.509
686.692

Exploitatieresultaat

Afschrijvingen en waardeverminderingen
Mutatie reserves
Mutatie voorzieningen

Veranderingen in vlottende middelen
Vorderingen
Kortlopende schulden

Kasstroom operationele activiteiten

Netto kasstroom

Mutaties liquide middelen
Stand per 1 januari
Stand per 31 december
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015
ACTIVITEITEN
De Stichting Fryske Akademy heeft ten doel het instandhouden van een werkgemeenschap, die zich toelegt op het
beoefenen van de wetenschap die met Fryslân, het Friese volk en zijn cultuur in al haar uitingen, en zulks in de
ruimste zin, verbonden is. De financiële middelen worden verstrekt door de Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen via de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen te Amsterdam en door het College
van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân. Voorts wordt wetenschappelijk onderzoek verricht dat geheel of
gedeeltelijk extern wordt gefinancierd.
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening, opgemaakt de dato 22 juni 2016, is opgesteld met inachtneming van de bepalingen in de ‘Richtlijnen
voor de jaarrekening Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen van de minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen en in overeenstemming met de richtlijn voor de jaarverslaglegging 640 ‘Organisaties
zonder winststreven’.
GRONDSLAGEN VAN CONSOLIDATIE
Tot de toelichting op de cijfers van Stichting Fryske Akademy behoren de geconsolideerde cijfers van Stichting
Fryske Akademy. In deze consolidatie zijn – behalve de cijfers van de stichting zelf – de cijfers van Stichting Fryske
Akademy Fûns betrokken.
De Stichting Fryske Akademy Fûns is opgericht op 19 juli 1968 en heeft tot doel de bevordering van en activering
van Fries wetenschappelijk onderzoek in de meeste brede zin van het woord. Zowel bestuurlijk als economisch is de
stichting nauw verbonden met Stichting Fryske Akademy.
Bestuursleden van Stichting Fryske Akademy Fûns worden benoemd door de Raad van Toezicht van de Stichting
Fryske Akademy. Slechts bij uitzondering is het bestuur van Stichting Fryske Akademy Fûns gerechtigd zelf in
vacatures te voorzien.
In de consolidatie zijn derhalve de navolgende organisaties betrokken.
Naam
Fryske Akademy
Fryske Akademy Fûns

Statutaire zetel
Leeuwarden
Leeuwarden

Belang
100 %
100 %

De methode van consolidatie is die der integrale consolidatie, waarbij intercompany verhoudingen en transacties
worden geëlimineerd.
Vanwege het bijzondere karakter van de relatie tussen Stichting Fryske Akademy en Stichting Fryske Akademy Fûns
is laatstgenoemde stichting niet als deelneming vermeld in de enkelvoudige jaarrekening van Stichting Fryske
Akademy. Als gevolg daarvan is het enkelvoudige vermogen van Stichting Fryske Akademy niet gelijk aan het
geconsolideerde vermogen van de stichting.
Het vermogen van de geconsolideerde jaarrekening is als volgt samengesteld:
2015
Eigen vermogen Fryske Akademy
Eigen vermogen Fryske Akademy Funs
TOTAAL

2014
€

€

1.581.453
3.806.029
5.387.482

1.696.008
3.776.441
5.472.449
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Algemeen
Tenzij anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. De cijfers zijn opgesteld op
basis van historische kosten.
Vreemde valuta
Kosten en opbrengsten in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koersen op transactiedatum. Vorderingen en
schulden worden omgerekend tegen de koersen op balansdatum. De hieruit resulterende winsten en verliezen zijn in
de resultaten verwerkt.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschaffingswaarde onder aftrek van de lineair berekende
afschrijvingen, bepaald op basis van de geschatte economische levensduur, rekening houdende met een eventuele
restwaarde. Als de restwaarde voor de gebouwen wordt met ingang van 2009 50% van de WOZ waarde gehanteerd.
Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname.
De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn:
Gebouwen en terreinen
Computerapparatuur
Kantoorinventaris, bureau’s en kasten
Kantoorinventaris, bureaustoelen
Technische apparatuur

0 – 2,5% (op terreinen wordt niet afgeschreven)
33,3%
10%
20%
25%

De post ’collecties’ is PM gewaardeerd.
Voorraden
Voorraden worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs of vervaardigingkosten, verminderd met noodzakelijk
geachte voorzieningen voor incourantheid. Voor de voorraad publicaties is de voorziening altijd gelijk aan de
aanschaffingsprijs of vervaardigingkosten, vanwege het feit dat sprake is van wetenschappelijke uitgaven, waarvan de
omloopsnelheid na eerste uitgave zeer laag ligt. Feitelijk worden op deze wijze alle kosten verbonden aan een uitgave
in het jaar van uitgave geheel ten laste van het resultaat gebracht.
Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen
voor oninbaarheid.
Effecten en deposito’s
De effecten worden gewaardeerd tegen de beurswaarde per balansdatum. De ongerealiseerde koersresultaten zijn als
‘herwaarderingsreserve aandelen’ verantwoord op de balans. Dit heeft alleen betrekking op de geconsolideerde
jaarrekening.
Bestemmingsfondsen
Fondsen worden gewaardeerd tegen nominale waarden
Voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden
afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door
de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per
balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarden.
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Onderhanden werk
Een onderhanden project in opdracht van derden (hierna: onderhanden project) is een project dat is
overeengekomen met een derde voor de uitvoering van onderzoek werkzaamheden waarbij de uitvoering zich
gewoonlijk uitstrekt over meer dan één verslagperiode.
De projectopbrengsten en projectkosten uit hoofde van het onderhanden project worden als opbrengsten en kosten
in de winst- en verliesrekening naar rato van de verrichte prestatie per balansdatum verwerkt, indien het resultaat van
een onderhanden project op betrouwbare wijze kan worden ingeschat. Als het resultaat van een onderhanden project
niet op betrouwbare wijze kan worden ingeschat, worden de opbrengsten alleen verwerkt in de winst- en
verliesrekening tot het bedrag van de gemaakte projectkosten dat waarschijnlijk kan worden verhaald en worden de
projectkosten in de winst- en verliesrekening verwerkt in de periode waarin ze zijn.
De toegerekende uren worden gewaardeerd tegen de directe loonkosten. Materialen en diensten van derden worden
gewaardeerd tegen inkoopprijs,. Voorzienbare verliezen op projecten worden in mindering op het onderhanden werk
gebracht.
Als het waarschijnlijk is dat de totale projectkosten de totale projectopbrengsten zullen overschrijden, wordt voor het
verwachte verlies een voorziening gevormd en in mindering gebracht op de post onderhanden project.
Tevens worden de gedeclareerde termijnen in mindering gebracht op de post onderhanden project. Het netto-bedrag
per onderhanden project wordt verwerkt als actief of als schuld, indien het saldo van het onderhanden project een
debet- respectievelijk creditstand vertoont.
Overige activa en passiva
Voor zover niet anders is vermeld, zijn de overige activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde.
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GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET EXPLOITATIERESULTAAT
Algemeen
Uitgangspunt bij het bepalen van de resultaten is de toepassing van het continuïteitsbeginsel. De baten en lasten
worden toegerekend aan het verslagjaar, waarop deze betrekking hebben, onverschillig of zij tot ontvangsten en
uitgaven in dat verslagjaar hebben geleid. Baten worden slechts opgenomen, voorzover zij per balansdatum als
gerealiseerd kunnen worden beschouwd.
Lasten en risico’s die hun oorsprong hebben voor het einde van het boekjaar, worden in de jaarrekening verwerkt,
indien zij bekend zijn op het moment van opmaken van de jaarrekening.
Baten
De baten worden gevormd uit rijksbijdragen OC en W zoals door de Stichting Fryske Akademy worden ontvangen
van de KNAW, bijdragen van de provincie Fryslân, baten fondsen, opbrengsten werk voor derden, financiële baten
en overige baten.
Exploitatiesaldo uit gewone bedrijfsvoering
Het exploitatiesaldo uit gewone bedrijfsvoering wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten hiervan over
het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

