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Oan it bestjoer fan de
Stifting Frysktalige Berne-opfang
Postbus 298
8901 BB  LJOUWERT

Skaaimerk: 1630-2021

Achte bestjoer,

1. GEARSTALLINGSFERKLEARRING

Foar in neiere taljochting op de aard en omfang fan in gearstallings-
opdracht en de VGBA ferwize  wy  jo  nei www.nba.nl/uitleg-samen-
stellingsverklaring.

De jierrekken fan Stifting FBO te Ljouwert is troch ús gearstald op basis fan de fan jo krigen
ynformaasje. De jierrekken bestiet út de balâns per 31-12-2021 en de ekploitaasjerekken oer
2021 mei de bybehearrende taljochting. Yn dizze taljochting is ûnder oaren in oersjoch fan 'e
hantearre grûnslaggen foar finansjele ferslachjouwing opnommen.

By it útfieren fan dizze opdracht ha wy ús hâlden oan de foar ús jildende relevante etyske
foarskriften yn 'e feroardering Gedrachs- en Beropsrigels Akkountants (VGBA). Jo en oare
gebrûkers fan dizze jierrekken meie der dan ek fan út gean dat wy de opdracht professioneel,
fakbekwaam en soarchfâldich, ynteger en objektyf útfierd ha en dat wy fertroulik omgean mei
de troch jo jûne gegevens.

Dizze gearstallingsferklearring is troch ús útfierd neffens Nederlânsk rjocht, wêrûnder de foar
akkountants jildende Standerd 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grûn fan dizze standerd
wurdt fan ús ferwachte dat wy jo stypje by it opstellen en presintearjen fan 'e jierrekken yn
oerienstemming mei de wet- en regeljouwing dy't fan tapassing is. Wy hawwe dêrby ús
saakkundigens op it mêd fan administrative ferwurking en fininsjele ferslachjouwing tapast.

By in gearstallingsopdracht binne jo ferantwurdlik foar de júste ynformaasje en dat jo alle
relevante ynformaasje oanleverje. Wy ha ús wurksumheden, yn oerienstimming mei de dêrfoar
jildende regeljouwing, dan ek útfierd fanút de ûnderstelling dat jo oan dizze ferantwurdlikheid
foldien hawwe. As slútstik fan ús wurkumheden binne wy troch it lêzen fan de jierrekken
globaal neigien oft it byld fan 'e jierrekken oerienkaam mei ús kennis fan jo stifting.

Accountantskantoor O. van der Boom
Carlierstraat 75
8919 BD Leeuwarden
Tel. 058-2651020
E-mail info@vdboomacc.nl
www.vdboomacc.nl
KvK Leeuwarden 01089555
IBAN NL59INGB0006268165
BTW-nr. NL001.552.133.B40

ACCOUNTANTSKANTOO

O. VAN DER 
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Stifting FBO
Ljouwert

2. ALGEMIEN

3. SUBSYDZJE PROVINSJE FRYSLÂN

Taseine subsydzje 2021-2024 (op syn meast) op basis fan it
beslút d.d. 11 maart 2021 2.349.716

Utbetelle foarskot 2021 587.429
Besteging subsydzje 471.207

116.222
Reservearring maks. 10% boekjiersubsydzje -58.743
Frijfal reservearring eardere jierren - -58.743

Berekkene werom te beteljen oer 2021 57.479

It doel fan 'e stifting is it ûntwikkeljen en fuortsterkjen fan en soargjen foar de twataligens fan
de bern yn Fryslân yn de foarskoalske perioade en fierder alles dat mei ien en oar streekrjocht
of sydlings ferbân hâldt of dêrta befoarderlik wêze kin, alles yn 'e romste sin fan it wurd. 
 
Yn 't ramt fan dizze doelstelling is yn 2021 de mearjierrige projekten “Realisaasjeplan
Foarskoalsk” en “Realisaasjeplan primêr ûnderwiis” útfierd. Yn aparte ferantwurdingen binne de
útfierde aktiviteiten beskreaun. 
 
Foarneamde projekten falle yn 2021 folslein ûnder de ferantwurdlikheid fan de Stifting
Frysktalige Berne-opfang. 
 
It bestjoer bestie per 31-12-2021 út sân leden, te witten de hear H. ten Hoeve (foarsitter), frou
M.A. Dijkstra-Andela (ponghâlder) en de leden frou M. Elsinga, frou J. Schuitemaker, frou A.
Waslander, de hear B. Mulder en de hear J. Dijkstra. 
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Stifting FBO
Ljouwert

4. BEFININGS

5. UNDERTEKENING

Ljouwert, 27 septimber 2022

Accountantskantoor O. van der Boom

O. van der Boom
Accountant-Administratieconsulent

Wy ha neigien oft de útbetelle subsydzjes oan 'e plakken strookten mei de fisitaasjeferslaggen
en mei de útbetelle fergoedings oan de frijwillige fisitatoaren. Ek is neigien oft de nivo's en
wersertifisearringen logysk binne sjoen de histoarje. Wy ha gjin opfallende ôfwikings
konstatearre.

Ek binne der yn ferbân mei de koroanamaatregels yn 2020 en 2021 minder fisitaasjes dien as
begrutte. Om't by de subsydzje-oanfraach 2021-2024 hjir gjin rekken mei holden is en de
fisitaasjes wol dien wurde moatte, is it ferskil tusken de begrutte kosten en de werklike kosten
ad € 56.688 yn totaal as bestimmingsfûns meinaam (en trochskood nei 2022).

Fan 'e boekjiersubsydzje mei - ûnder betingsten - jierliks maksimaal 10% oan in
bestimmingsreserve tafoegd wurde en dizze bestimmingsreserve mei op syn meast 25% fan
de boekjiersubsydzje bedrage. Yn de jierrekken is fan it maksimale bedrach útgien.

Wy betrouwe derop hjirmei oan jo opdracht foldien te hawwen. Foar it jaan fan neiere
taljochtingen binne wy fansels altiten ree.

Foar 2021 is gjin akkountantsferklearring mear easke by de jierrekken. Yn stee dêrfan moat
der in kontrôleferklearring komme by it finansjeel ferslach fan de oan de aktiviteiten ferbûne
kosten en opbringsten yn de perioade 2021-2024.

Yn 2021 bestiet noch hieltiten in behoarlike skuld foar opboude frije oeren en oeroeren fan it
personiel.
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Stifting FBO
Ljouwert

                                                     Jierrekken

                                                     Oare gegevens

                                           JIERSTIKKEN 2021
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Stifting FBO
Ljouwert

A. BALANS PER 31 DESIMBER 2021

(Nei ferwurking útstel bestimming risseltaat, ôfrûne op hiele euro's)

AKTIVA

€ €

FLOTSJENDE AKTIVA

Oare foarderingen 1 10.469 8.156
Liquide middels 2 521.314 531.783 382.977 391.133

531.783 391.133

31-12-2021 31-12-2020
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Stifting FBO
Ljouwert

PASSIVA

€ €

EIGEN FERMOGEN

Stiftingskaptaal 3 505 505
Bestimmingsfûns 4 115.431 115.936 56.688 57.193

KOARTRINNENDE SKULDEN

Subsydzjes Provinsje Fryslân 5 324.130 266.651
Subsydzje plakken 6 900 900
Krediteuren 7 1.922 841
Oare skulden en
oerrinnende passiva 8 88.895 415.847 65.548 333.940

531.783 391.133

31-12-2021 31-12-2020
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Stifting FBO
Ljouwert

B. EKSPLOITAASJEREKKEN OER 2021

€ €

Foarskot subsydzje 9 587.429 585.892
Ofrekken subsydzje 10 -57.479 -102.520
Dotaasje bestimmingsfûns 11 -58.743

471.207 483.372

Betelling plakken 12 16.425 43.875
Leanen en sosjale lêsten 13 378.300 370.647
Húsfestingskosten 14 14.883 14.154
Administraasje- en kantoarkosten 15 31.995 37.008
Oare kosten 16 29.604 17.688

471.207 483.372
Eksploitaasjerisseltaat - -

2021 2020
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Stifting FBO
Ljouwert

C. TALJOCHTING ALGEMIEN

Ynformaasje oer de rjochtspersoan

Aard fan 'e aktiviteiten

Algemiene grûnslaggen foar ferslachjouwing

De standerds op basis wêrfan de jierrekken opsteld is

Grûnslaggen

Flotsjende aktiva

Flaterherstel

Oanpassing bestimmingsgfûns en ôfrekken subsydzje Provinsje Fryslân
Oer de perioade 2017-2022 is troch de Provinsje Fryslân de subsydzjeôfrekken oer dy periode
ôfrekkene op basis fan 'e yntsjinne eksploitaasjerekken oer dy perioade. Tastien is om € 56.688 yn 
in bestimmingsfûns op te nimmen. Dit wie ek sa ferwurke, mar der wie ek € 146.473 oan dit fûns
tafoege (25% boekjiersubsydzje). Dit is by de ôfrekken lykwols net akseptearre. Hjirneist hat de
Provinsje allinnich sjoen nei de eksploitaasjerekken. Dit hat der ta laat dat de opnommen ôfrekken
fan'e Provinsje € 77.883 leger is as úteinlik werom betelle wurde moat. It foargeande is yn de
sifers 2020 oanpast. It stiftingskaptaal bliuwt lykwols gelyk.

De Stifting Frysktalige berne-opfang, Ekspertizesintrum foar Frysk yn de foarskoalske perioade
(SFBO) is feitlik en statutair festige op 'e Westersingel 4, 8901 BB te Ljouwert en is ynskreaun by
it Hannelsregister ûnder nûmer 01105407.

De jierrekken is opsteld yn oerienstimming mei de wetlike bepalings fan art. 2:10 BW. Fierders
wurdt oansluten by de "Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties-zonder
winststreven" (Richtlijn C1).

Aktiva en passiva wurde yn it algemien wurdearre tsjin ferkrijings- of ferfeardigingspriis of tsjin
aktuele wearde. As net in spesifike wurdearringsgrûnslach fermeld is, dan fynt wurdearring plak
tsjin ferkrijingspriis.

Flotsjende aktiva wurde by earste ferwurking wurdearre tsjin de reële wearde fan 'e
tsjinprestaasje. Foarderings wurde nei earste ferwurking wurdearre tsjin 'e amortisearre kostpriis.
As de ûntfangst fan 'e foardering útsteld is op grûn fan in ferlingde oerienkommen
betellingstermyn wurdt de reële wearde bepaald oan 'e hân fan 'e kontante wearde fan 'e
ferwachte opbringsten en wurde op basis fan 'e effektive rinte rinte-ynkomsten ten geunste fan 'e
steat fan baten en lesten brocht. Foarsjenning foar ûninbaarheid wurde yn mindering brocht op
de boekwearde fan 'e foardering.

De aktiviteiten fan 'e stifting besteane út it ûntwikkeljen en fuortsterkjen fan en soargjen foar de
twataligens fan de bern yn de foarskoalske perioade.
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Stifting FBO
Ljouwert

C. TALJOCHTING ALGEMIEN (ferfolch)

Koartrinnende skulden

Grûnslaggen foar it bepalen fan it risseltaat

Baten en lêsten wurde tarekkene oan it jier wêr't se betrekking op ha. Winsten wurde pas
opnommen as se op de balânsdatum realisearre binne. Ferliezen dy't ûntstien binnen foar it ein
fan it ferslachjier wurde meinommen as sy foar it opmeitsjen fan 'e jierrekken bekend wurden
binne.

Oanskaffen fan kompjûterapparatuer lykas laptops, printers ensfh. wurde net aktivearre, mar yn
ien kear ten leste fan it risseltaat brocht. De bedragen binne beheind. Sjoch ûnder punt "15
Administraasje- en kantoarkosten" de post "Oare kantoarkosten en oanskaffingen".

Koartrinnende skulden wurde by earste ferwurking wurdearre tsjin reële wearde. Koartrinnende
skulden wurde nei earste ferwurking wurdearre tsjin 'e amortisearre kostpriis, dit is it krigen
bedrach rekkening hâldende mei agio of disagio en ûnder ôftrek fan transaksjekosten. Dit is
meastentiids de nominale wearde.
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Stifting FBO
Ljouwert

D. TALJOCHTING OP 'E BALANS PER 31 DESIMBER 2021

31-12-2021 31-12-2020
FLOTSJENDE AKTIVA

1. Oare foarderingen
Leanheffingen 5.025 3.553
Oare foarderingen en oerrinnende aktiva 5.444 4.603

10.469 8.156

Leanheffingen
Oanjefte oktober, te folle betelle - 563
Oanjefte novimber, te folle betelle 1.205 1.062
Oanjefte desimber, te folle betelle 3.820 1.928

5.025 3.553

Oare foarderingen en oerrinnende aktiva
Foarútbetelle hier 3.674 3.578
Kosten salarisferwurking 888 -
Opliedingskosten - 688
Ofrekken/foarútfakturearre pensjoenpreemje - 173
Netto lean 778 -
Ferskate oerrinnende aktiva 104 164

5.444 4.603

2. Liquide middels
Rekken-koerant Rabobank, NL94 RABO 0157 9815 84 521.314 382.977

It saldo op 'e bankrekken is konform it deiôfskrift fan 'e Rabobank
op 31 desimber.
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Stifting FBO
Ljouwert

D. TALJOCHTING OP 'E BALANS PER 31 DESIMBER 2021 (ferfolch)

PASSIVA

EIGEN FERMOGEN
2021 2020

3. Stiftingskaptaal
Stân per 1 jannewaris 505 505
Dotaasje konform bestimming risseltaat - -
Stân per 31 desimber 505 505

31-12-2021 31-12-2020

4. Bestimmingsfûns
Reservearring maks. 10% boekjiersubsydzje 58.743 -
Trochskowen begrutte subsydzjes nei 2022-2024 33.975 33.975
Trochskowen fisitaasjekosten kommisje nei 2022-2024 6.137 6.137
Trochskowen fisitaasjekosten personiel nei 2022-2024 16.576 16.576

115.431 56.688

Foar de foarming fan dit Bestimmingsfûns wurdt noch goedkarring frege oan de Deputearre Steaten
fan 'e Provinsje Fryslân. Mei de Provinsje is lykwols ôfpraten dat dizze reserve alfêst opnommen
wurde kin ûnder foarbehâld fan dizze goedkarring.

Neist de 10% reservearring binne de oare reservearringen nedich om't troch de koroanamaatregels
it tal útfierde fisitaasjes achterrint en yn 2021 en 2022 ynhelle wurde moatte. Dit is net meinommen
yn 'e subsydzjeoanfraach 2021-2024 en komt der dus noch by. Fia dizze reservearring fan
subsydzjes, kosten personiel en kommisjeleden, binne dizze útjeften dan dutsen.

Itjinge yn dit fûns reservearre is, mei allinnich brûkt wurde konform de subsydzjebetingsten sa as dy
oplein binne troch de Provinsje.
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Stifting FBO
Ljouwert

D. TALJOCHTING OP 'E BALANS PER 31 DESIMBER 2021 (ferfolch)

KOARTRINNENDE SKULDEN
31-12-2021 31-12-2020

5. Subsydzjes Provinsje Fryslân
Berekkene ôfrekken boekjier projektplan 57.479 120.178
Bysteld op basis fan de beskikking 2017-2020 - 68.590
Korreksje reservearring 2016 77.390 77.390
Bystelling 2016 1.493 1.493
Ekstra werombetelling 2019 -1.000 -1.000
Ofrekken 2017-2020 188.768 -

324.130 266.651

6. Subsydzje plakken
BO De Hoekstien, nivo 1 900 -
BO De Kindertuin, nivo 1 - 900

900 900

7. Krediteuren
Krediteuren 1.922 841

8. Oare skulden en oerrinnende passiva
Netto lean - 1.045
Ekstra oeren ynklusyf sosjale lêsten 44.391 32.485
Reservearring loopbaanbudget 8.962 5.428
Reiskostenfergoedings 3.981 4.145
Ofrekken PFZW (PGGM) 93 -
St. PAWW - 266
Kantoarkosten 415 148
Akkountant 13.853 21.426
Kosten helpdesk 17.012 605
Rinte en bankkosten 188 -

88.895 65.548

NET UT DE BALANS BLIKENDE FERPLICHTINGS

Fanôf 1 jannewaris 2021 wurdt de kantoarromte yn it pân Westersingel 4 te Ljouwert hierd fan
Noorderplantaazje BV foar €_14.310 per jier mei in yndeks. It hierkontrakt rint foar in jier mei
automatyske ferlenging en in opsistermyn fan 3 moanne. 

Mei Stichting Fers is in kontrakt sluten ynsake de automatissearring (ICT) foar €_11.507 (2020) per
jier op basis fan 14 lisensjes en mei yndeks. It kontrakt rint foar in jier mei automatyske ferlenging
en in opsistermyn fan 3 moanne.
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Stifting FBO
Ljouwert

E. TALJOCHTING OP 'E EKSPLOITAASJEREKKEN OER 2021

2021 2020

9. Foarskot subsydzje
Untfongen foarskot boekjier 587.429 585.892

10. Ofrekken subsydzje
Ynskake trochskowen subsydzje 2020 nei 2021 - -86.248
Mear werom betelle oer 2017-2020 - 68.590
Ofrekken subsydzje 57.479 120.178

57.479 102.520

11. Dotaasje bestimmingsfûns
Dotaasje bestimmingsfûns 2021 58.743 -

12. Betelling plakken
Utbetelle subsydzjes oan pjutteboartersplakken 16.425 9.900
Trochskowen begrutte subsydzjes nei 2022 (bestimmingsfûns) - 33.975

16.425 43.875

13. Leanen en sosjale lêsten
Leanen 296.409 289.648
Sosjale lêsten en oare personielskosten 81.891 80.999

378.300 370.647

Leanen
Bruto leanen 285.106 256.846
Reis- en ferbliuwkosten meiwurkers 10.032 8.974
Fergoeding frijwilligers 1.271 1.115
Trochskowen fisitaasjekosten kommisje nei 2022 (bestimmingsfûns) - 6.137
Trochskowen fisitaasjekosten personiel nei 2022 (bestimmingsfûns) - 16.576

296.409 289.648

Sosjale lêsten en oare personielskosten
Preemjes sosjale fersekeringen (UWV) 43.157 43.824
Pensjoenpreemjes 51.750 45.995
Ofdracht preemje St. Paww 939 916
Preemje syktejildfersekering 1.842 1.853
Arbobegelieding 889 556
Bydrage oanfoljende syktekostenfersekering 1.450 1.530
Oplieding meiwurkers -1.048 2.048
Unkostenfergoedings 2.476 2.354
Ferskate personielskosten 7.147 5.759

108.602 104.835
Ôf:
Ynhâlden pensjoenpreemjes/preemje St. Paww -26.711 -23.836

81.891 80.999
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Stifting FBO
Ljouwert

E. TALJOCHTING OP 'E EKSPLOITAASJEREKKEN OER 2021 (ferfolch)

BESOLDIGING TOPFUNKSJONARISSEN

2021 2020
1a. Liedingjaande topfunksjonarissen en âld topfunksjonarissen mei tsjinstbetrekking

S.G. de Boer
Funksjegegevens
Funksje: direkteur-projektliedster yn beide jierren
Oanfang en ein funksjeferfulling 01/01-31/12 01/01-31/12
Omfang tsjinstferbân (as dieltydfaktor yn fte) 0,40 0,40
Tsjinstbetrekking ja ja
Besoldiging
Beleaning plus belestbere ûnkostenfergoedings 23.417 23.964
Beleaningen betelber op termyn 2.341 2.127

25.758 26.091
-/- Unferskuldige en noch net werom betelle bedrach - -

25.758 26.091

Yndividueel tapaslike besoldigingsmaksimum¹ 83.600 80.400

1d. Tafersjochhâldende topfunksjonarissen

Leden Bestjoer Funksje
Dhr. H. ten Hoeve Foarsitter
Mevr. M.A. Dijkstra-Andela Ponghâlder
Mevr. M. Elsinga Lid
Mevr. J. Schuitemaker Lid
Mevr. A. Waslander Lid
Dhr. J. Dijkstra Lid
Dhr. A.J. Mulder Lid

Neist de hjirboppe neamde topfunksjonarissen binne der gjin oare funksjonarissen mei in tsjinst-betrekking dy't
yn 2021 in fertsjinst boppe it yndividueel tapaslik drompelbedrach untfongen ha.

Neist de hjirboppe fermelde topfunksjonaris binne der gjin oare funksjonarissen dy't fermeld wurde
moatte op grûn fan 'e WNT om't dy in tsjinstbetrekking ha, mei yn 2021 in besoldiging boppe it
yndividueel tapasselike drempelbedrach.

Fanôf 2019 falt de stifting under de "Wet Normering Topinkomens" (WNT) om't 2019 it tredde jier
op rij is dat mear as € 500.000 oerheidssubsydzje ûntfongen is. Fan de saneamde "Top-
funksjonarissen" moatte de yn de WNT neamde gegevens yn it finansjeel jierferslach opnommen
wurde én op 'e webside set wurde.

¹Dit is de beleaning dy't de topfunksjonaris op grûn fan 'e WNT maksimaal krije kin. De beleaning bliuwt hjir
dus fier ûnder. De beleaning bestiet út it salaris, alle oare beleste ynkomsten en de pensjoenkosten foar rekken
fan 'e wurkjouwer.
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Stifting FBO
Ljouwert

E. TALJOCHTING OP 'E EKSPLOITAASJEREKKEN OER 2021 (ferfolch)

2021 2020

14. Húsfestingskosten
Bydrage húsfestings- en automatisearringskosten FSP 14.310 14.154
Trochberekkene rioelrjocht/wetterskipslêsten 573 -

14.883 14.154

15. Administraasje- en kantoarkosten
Kantoarspullen ensfh. 5.049 4.561
Fracht en portikosten (ynkl. postbus) 4.486 3.870
Kontribúsjes en abonneminten 553 615
Akkountant 7.887 11.605
Kosten salarisferwurking 1.739 1.755
Automatisearringskosten 11.567 11.556
Bestjoerskosten ynkl. reiskosten 93 187
Oare kantoarkosten en oanskaffingen 621 2.859

31.995 37.008

16. Oare kosten
Attinsjes en materiaal sertifikaten/boeken 1.841 2.106
Fersekeringen 718 1.336
Kosten helpdesk (Heit & Mem-panel) 18.461 8.094
Edukative ynterfinsjes 663 250
Pilot Steden 2.739 5.704
Kursussen liedsters 3.578 56
Rinte en bankkosten 1.628 142
Oare algemiene kosten -24 -

29.604 17.688
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