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Stichting Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwassenen
Educatie

Balans
EUR Bedragen: x 1

31-12-2017
Enkelvoudig Realisatie

31-12-2016
Enkelvoudig Realisatie

60.315.151

61.554.812

Activa
Vaste activa
		

Immateriële vaste activa

		

Materiële vaste activa

		

Financiële vaste activa

Totaal van vaste activa

0

0

60.315.151

61.554.812

64.285

51.302

3.415.664

3.171.892

9.627.313

8.903.448

13.107.262

12.126.642

73.422.413

73.681.454

39.829.214

38.429.947

Vlottende activa
		Voorraden
		Vorderingen
		Kortlopende effecten
		Liquide middelen
Totaal van vlottende activa
Totaal van activa
Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal van passiva
Toelichtingen

2.335.944

1.433.152

17.938.611

20.280.164

13.318.644

13.538.191

73.422.413

73.681.454

Enkelvoudig

Aanpassing balansgegevens per 1 januari boekjaar

Nee

Toelichting aanpassing balansgegevens per 1 januari boekjaar
1.2 Materiële Vaste Activa:
De boekwaarde van de vaste activa daalde in 2017 van € 61,5 mln. naar € 60,3 mln.; een gevolg van
afschrijving van gebouwen en overige inventaris (€ -4,8 mln.) en desinvesteringen (€ -0,3 mln.). Tegenover
de waardedaling stonden investeringen met een totale waarde van € 3,9 mln.:
•
•
•
•
•

gebouwen / onderhoud (€ 1,8 mln.)
onderwijsinventaris (€ 0,8 mln.)
beheerinventaris (€ 0,5 mln.)
hardware (€ 0,7 mln.)
software (€ 0,1 mln.)

1.5 Vorderingen:
De stijging van Vorderingen werd veroorzaakt door stijging van het debiteurensaldo (inclusief
studentenvorderingen) (€ + 0,1 mln.) en stijging van vooruitbetaalde kosten (€ + 0,1 mln.).
1.7 Liquide middelen:
De overliquiditeit is in 2017 weggezet op Bonus- en Doelsparenrekeningen bij de Rabobank.
2.2 Voorzieningen:
De personele voorzieningen zijn in 2017 gedoteerd voor € 1,4 mln. De onttrekkingen bedroegen € 0,5 mln.
De nieuwe voorziening voor seniorenverlof was vorig jaar nog opgenomen als niet uit de balans blijkende
verplichting en leverde in 2017 een dotatie op van € 0,9 mln. Verwacht wordt dat deze voorziening de
komende jaren nog zal groeien.
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2.3 Langlopende schulden:
De langlopende schulden daalden in 2017 net als in voorgaande jaren met € - 2,3 mln. Dit als gevolg van
reguliere aflossingen.
2.4 Kortlopende schulden:
Het saldo Kortlopende schulden daalde in totaal met € 0,2 mln.
Hierin steeg het crediteurensaldo met € + 0,4 mln. In de overige overlopende posten daalde het vast deel
voor kwaliteitsafspraken met € - 1,1, mln. doordat diverse kwaliteitsprogramma’s in 2017 uitgevoerd en
afgerond zijn. De andere posten binnen kortlopende schulden (zoals belastingen en pensioenpremies)
leverden nog een stijging op van € + 0,5 mln.
Gebeurtenissen na balansdatum: n.v.t.
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Staat van Baten en Lasten

EUR Bedragen: x 1

01-01-2017 t/m
31-12-2017

01-01-2017 t/m
31-12-2017

01-01-2016 t/m
31-12-2016

Enkelvoudig
Realisatie

Enkelvoudig
Begroting

Enkelvoudig
Realisatie

Baten
Rijksbijdragen

82.821.232

82.226.000

80.125.094

Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden

2.004.485

1.700.000

1.703.504

College-, cursus-, les- en examengelden

657.757

521.000

561.112

6.760.143

4.700.000

5.181.328

Baten werk in opdracht van derden
Overige baten

2.012.044

2.350.000

19.430

94.255.661

91.497.000

87.590.468

71.658.459

68.436.000

64.984.029

Afschrijvingen

4.860.004

4.896.000

4.684.637

Huisvestingslasten

7.015.482

6.798.000

6.788.271

Totaal baten
Lasten
Personeelslasten

Overige lasten

8.243.368

8.467.000

7.530.537

91.777.313

88.597.000

83.987.474

2.478.348

2.900.000

3.602.994

Financiële baten

7.244

0

26.650

Financiële lasten

1.086.325

1.100.000

1.189.034

Resultaat

1.399.267

1.800.000

2.440.610

1.399.267

1.800.000

2.440.610

1.399.267

1.800.000

2.440.610

Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Gerealiseerde herwaardering

Belastingen
Resultaat uit deelnemingen
Resultaat na belastingen
Resultaat aandeel van derden
Totaal resultaat
Toelichting

Enkelvoudig

3.1 De hogere rijksbijdragen t.o.v. de begroting 2017 zijn ontstaan door compensatie voor ABP
pensioenpremies (€ + 0,3 mln.) en kwaliteitsplanplan 2016 (€ + 0,3 mln.).
3.2 Overige overheden: De omzet van WEB middelen steeg in 2017 ten opzichte van de begroting met € 0,3
mln.
Begin 2018 hebben de Friese gemeenten in via een aanbesteding besloten om ook in de jaren 2018 t/m
2022 in principe zaken te blijven doen met het Friesland College.
3.3 Cursusgelden: De stijging het aantal bbl-studenten heeft in 2017 geleid tot een hogere opbrengst van
cursusgelden.
3.4 Baten werk in opdracht van derden
Werk voor Derden: Baten werk in opdracht van derden: Bij de begroting werd nog uitgegaan van een
te realiseren omzet Inburgering van € 2,4 mln. De opmaak van de jaarrekening gaf een totale realisatie
Inburgering van € 3,1 mln. (toename € + 0,7 mln.).
Daarnaast zijn binnen diverse organisatieonderdelen meeropbrengsten Werk voor derden ten opzichte van
de begroting gerealiseerd (€ + 1,3 mln.).
3.5 Overige Baten: De lagere overige baten t.o.v. de begroting 2017 (- € 0,3 mln.) worden veroorzaakt door
een sterkere toename van VAVO en inburgering, dan vooraf begroot was.
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4.1 Personeelslasten: De gerealiseerde personele lasten vielen hoger uit als gevolg van meerwerk,
gerelateerd aan de omzetstijging van de rijksbijdragen en inburgering.
4.4 Overige lasten: De materiële kosten zijn in totaal € 0,2 mln. lager uitgevallen dan begroot.
5. Financiële lasten: De rente op langlopende schulden was in 2017 gelijk aan het begrote bedrag.

Resultaatbestemming

Het jaarresultaat is toegevoegd aan het publieke eigen vermogen.
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Kasstroomoverzicht

EUR Bedragen: x 1

01-01-2017 t/m
31-12-2017

01-01-2016 t/m
31-12-2016

Enkelvoudig Realisatie

Enkelvoudig Realisatie

2.478.348

3.602.994

4.860.004

4.684.637

Kasstromen uit operationele activiteiten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat
		

Aanpassingen voor afschrijvingen

		

Aanpassingen voor waardeveranderingen

		

Toename (afname) van voorzieningen

		

Overige aanpassingen voor aansluiting met het bedrijfsresultaat

		

Totaal van aanpassingen voor aansluiting met het bedrijfsresultaat

1.663.350
902.792

-106.964

5.762.796

6.241.023

Veranderingen in werkkapitaal
		

Afname (toename) van voorraden

		

Afname (toename) van kortlopende vorderingen

		

Afname (toename) van effecten

		
		

-12.983

13.555

-243.772

-240.904

Toename (afname) van kortlopende schulden

-219.547

293.323

Totaal van veranderingen in werkkapitaal

-476.302

65.974

7.764.842

9.909.991

7.244

26.650

1.086.325

1.189.034

6.685.761

8.747.607

3.932.601

4.377.417

312.258

14.150

-3.620.343

-4.363.267

2.341.553

2.341.553

-2.341.553

-2.341.553

723.865

2.042.787

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest
Ontvangen dividenden
Mutaties overige financiële vaste activa
Betaalde winstbelasting
Kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstromen uit investeringsactiviteiten
Verwerving van immateriële vaste activa
Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van immateriële vaste activa
Verwerving van materiële vaste activa
Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa
Investeringen in deelnemingen en samenwerkingsverbanden
Toename (afname) leningen aan OCW en EZ
Toename (afname) overige financiële vaste activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Toename langlopende schulden
Aflossing langlopende schulden
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Overige balansmutaties
Toename (afname) van liquide middelen
Toelichtingen

Enkelvoudig

In 2017 is sprake van een positieve kasstroom van € 0,7 mln.
In de ‘Staat van baten en lasten’ zijn oorzaken aangegeven die invloed hebben op de liquiditeit. Per saldo steeg
de liquiditeitsratio in 2017 van 90% naar 98%.
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Grondslagen
Grondslagen voor financiële verslaggeving
Grondslagen

Enkelvoudig

Algemene grondslagen
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening wordt elk jaar opgesteld conform de richtlijnen van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs
en overeenkomstig de verslaggevingsvoorschriften en bepalingen zoals weergegeven in Titel 9 Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek. Tevens is Richtlijn 660 van de Raad voor de Jaarverslaggeving gevolgd. In deze richtlijn zijn
voor de sector presentatie-, waarderings- en verslaggevingsvoorschriften opgenomen.
Activa en passiva worden gewaardeerd op basis van historische kosten. Dit geldt ook voor het bepalen van het
resultaat. De activa en passiva worden gewaardeerd volgens het kostprijsmodel, tenzij bij de desbetreffende
grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld.
Het Friesland College rekent baten en lasten toe aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. De instelling neemt verplichtingen en
mogelijke verliezen in acht, die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend waren.
Rapporteringsvaluta
De bedragen in de tabellen worden gepresenteerd in euro’s. Als gevolg van afrondingen ontstonden in sommige
gevallen geringe verschillen. Deze verschillen tasten het getrouwe beeld van de jaarrekening niet aan. De
verschillen zijn dan ook geen belemmering voor het verkrijgen van het vereiste inzicht.

Grondslag financiële instrumenten
“Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten (zoals vorderingen en schulden),
als afgeleide financiële instrumenten (derivaten) verstaan.” Bij het Friesland college is geen sprake van afgeleide
financiële instrumenten. “Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de
behandeling per balanspost van de ‘Grondslagen voor de waardering van activa en passiva’.” Hierna is het beleid
van de groep opgenomen ten aanzien van financiële risico’s. Hieronder zijn voorbeelden genoemd die specifiek
moeten worden gemaakt.
Algemeen
De belangrijkste financiële risico’s waaraan de groep onderhevig is zijn het renterisico, het liquiditeitsrisico en het
kredietrisico. Het financiële beleid van het Friesland College is erop gericht om deze risico’s zo beperkt mogelijk
te houden. We maken in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van financiële instrumenten die bedrijven en
instellingen blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze financiële instrumenten betreffen posten die in
de balans zijn opgenomen, zoals vorderingen en schulden. Het Friesland College handelt niet in deze financiële
instrumenten en past ook geen afgeleide financiële instrumenten (derivaten) toe.
Renterisico
Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen leningen. Het
Friesland College heeft vijf langlopende leningen uitstaan. De rentevaste periode van de leningen lopen tot
uiterlijk oktober 2030 (einde contract), met rentepercentages tussen 2,55% en 6,31%
Liquiditeitsrisico
De stichting bewaakt de liquiditeitspositie, zoals beschreven in het treasurystatuut van de stichting. Door middel
van opvolgende liquiditeitsbegrotingen ziet het management erop toe dat voor de stichting steeds voldoende
liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.
Kredietrisico
De groep beperkt het kredietrisico door gebruik te maken van kredietlimieten per financiële instelling
en debiteuren door uitsluitend zaken te doen met financiële instellingen en debiteuren met een hoge
kredietwaardigheid. Op balansdatum waren er geen significante concentraties van kredietrisico.
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Grondslagen Balans
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en, indien van toepassing, met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de geschatte economische levensduur. Het Friesland College berekent deze op basis van een vast
percentage van de verkrijgingsprijs. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. De instelling
brengt de aangewende investeringssubsidies zichtbaar in mindering op de boekwaarde van de materiële vaste
activa.
Met ingang van 1 januari 2013 investeert de instelling groot onderhoud op basis van de componentenmethode.
Afschrijving gebeurt volgens een vast percentage van de aanschafwaarde:
Terreinen : 0%
Gebouwen : 2,5% van de aanschafwaarde
Infra terreinen : 2,5% van de aanschafwaarde
Installaties : 5% van de aanschafwaarde
Inbouw(installaties) : 10% van de aanschafwaarde
Groot onderhoud : variërend van 4% - 20% van de te investeren onderhoudskosten
Automatisering : variërend van 16,7% - 50,0% van de aanschafwaarde
Meubilair : 10% van de aanschafwaarde
Voorraden
Het Friesland College waardeert voorraden gebruiksgoederen tegen verkrijgingsprijs of lagere netto
opbrengstwaarde. Individuele beoordeling van de voorraden bepaalt deze lagere netto opbrengstwaarde.
Vorderingen en overlopende activa.
De vorderingen en overlopende activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde.
Vervolgens waardeert de instelling ze tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde
kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen die niet ter directe beschikking
staan, verwerkt de instelling onder de vorderingen. De instelling verwerkt liquide middelen, die gedurende langer
dan 12 maanden niet ter directe beschikking staan van de stichting, onder de financiële vaste activa.
Voorzieningen
Seniorenverlof en extra seniorenverlof
Op grond van de CAO Middelbaar Beroepsonderwijs 2014-2015 geldt vanaf 1 oktober 2015 de regeling
Duurzame Inzetbaarheid voor oudere werknemers. Binnen deze regeling vallen zowel de overgangsregeling Bapo
als ook de nieuwe regeling seniorenverlof. Deze regelingen brengen voor het Friesland College verplichtingen
met zich mee, daar werknemers aanspraak maken op de samenhangende werktijdvermindering.
Wachtgeld
In de wachtgeldvoorziening zijn de rechten van bovenwettelijke uitkeringen opgenomen.
Pensioenen
Het Friesland College heeft voor zijn werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Medewerkers die hiervoor in
aanmerking komen, hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen. Dit pensioen is gebaseerd
op het gemiddeld verdiende loon, berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij
bedrijven en instellingen die aangesloten zijn bij het ABP.
De instelling heeft de verplichtingen die hieruit voortvloeien ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds
ABP. De instelling betaalt hiervoor premies. Een deel daarvan betaalt de werkgever, de werknemer betaalt het
andere deel. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het
pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door zijn financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar
de stand van ultimo december 2017 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 104,4% (bron: website www.
abp.nl). De pensioenregels schrijven voor dat de ABP beleidsdekkingsgraad 128% moet zijn. Dan heeft het ABP
voldoende financiële buffers. Ook is wettelijk bepaald dat de beleidsdekkingsgraad niet langer dan 5 jaar onder
104,2% mag liggen. Het Friesland College is niet verplicht om aanvullende bijdragen te doen, wanneer er een
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tekort bij het pensioenfonds is. Behalve wanneer dit tekort het gevolg is van hogere toekomstige premies. Het
Friesland College verantwoordde daarom in de jaarrekening alleen de verschuldigde premies tot en met het einde
van het boekjaar.
De jaarlijkse premie ten behoeve van de opbouw van de pensioenaanspraken bedraagt 21,5% van het pensioengevend salaris dat is gebaseerd op het brutoloon minus een franchise (ad € 13.150). Het pensioengevend salaris
is gemaximeerd (op€ 103.317). De jaarlijkse premie die voor rekening komt van de werkgever bedraagt 15,05%
van het pensioengevend salaris. De hoogte van de premie wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur van het
bedrijfstakpensioenfonds op basis van de dekkingsgraad en verwachte rendementen.
Voorziening voor arbeidsongeschiktheid (WGA)
Het Friesland College vormde een voorziening voor de verplichtingen die het op de balansdatum had. Het ging
hier om de lonen en salarissen (inclusief werkgeverslasten) van het personeel dat per balansdatum naar
verwachting voor langere tijd arbeidsongeschikt zou zijn. Deze voorziening omvat het bedrag dat de instelling
naar verwachting in de toekomst verschuldigd is. De instelling bracht bedragen die het aan arbeidsongeschikt
personeel betaalt ten laste van deze voorziening.
Uitgestelde beloningen (ambtsjubilea)
Op basis van Richtlijn 271 van de Raad voor de Jaarverslaggeving nam het Friesland College een voorziening op
voor verplichtingen uit hoofde van toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea van personeelsleden. De voorziening
is opgenomen tegen de contante waarde van de toekomstige uitbetalingen. De voorziening is afhankelijk van de
ingeschatte blijfkans, gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet. De werkelijke jubilea-uitkeringen worden
ten laste van deze voorziening gebracht.
Langlopende schulden
Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar worden aangeduid als langlopend. De instelling
neemt de langlopende schulden bij eerste verwerking op tegen de reële waarde. Vervolgens worden ze
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de
nominale waarde van de schuld. De tekstuele toelichting op het aflossingsbedrag voor het komende jaar leest
u in de paragraaf Langlopende schulden. Het Friesland College presenteert het kortlopende deel (dat in het
eerstvolgende jaar afgelost wordt) van de langlopende schulden als langlopende schuld. In rubriek 2.3 wordt
de omvang van het kortlopende deel vermeld.
Kortlopende schulden
Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar. De instelling
neemt kortlopende schulden bij eerste verwerking op tegen de reële waarde. Vervolgens worden ze
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de
nominale waarde van de schuld.
Overlopende passiva
De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden
toegerekend. Daarnaast gaat het hier om nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere
kortlopende schulden zijn te plaatsen.

Grondslagen Staat van baten en lasten
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Bij de bepaling van het exploitatieresultaat gelden de volgende beginselen: baten en lasten zijn
toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.
Rijksbijdragen
Het Friesland College verwerkt de ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet-geoormerkte OCWsubsidies (vrij besteedbare doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) volledig als bate in de staat van baten en
lasten in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben. De instelling verantwoordt geoormerkte OCWsubsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen verrekeningsclausule
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heeft) ten gunste van de staat van baten en lasten naar rato van de voortgang van de gesubsidieerde
activiteiten. Het deel van de subsidies waarvoor nog geen activiteiten zijn verricht per balansdatum worden
verantwoord onder de overlopende passiva.
De instelling verantwoordt geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) ten
gunste van de staat van baten en lasten in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen. De
instelling verantwoordt niet-bestede middelen onder de overlopende passiva, zolang de bestedingstermijn
nog niet is verlopen. Niet-bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden, zodra de
bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.
Overige exploitatiesubsidies
Het Friesland College brengt overige exploitatiesubsidies ten gunste van de staat van baten en lasten in
het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het
exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

14
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Grondslagen Kasstroomoverzicht
Afschrijvingstermijnen en -percentages van (im)materiële vaste activa, specificatie
Volgnummer / categorie

Afschrijvingstermijn
in jaren

Afschrijvings percentage

1 Terreinen

0,0

0,00%

2 Gebouwen

40,0

2,50%

3 Infra terreinen

40,0

2,50%

4 Installaties

20,0

5,00%

5 Inbouw installaties

10,0

10,00%

6 Groot onderhoud 4% - 20%

25,0

4,00%

7 Automatisering 16,67% - 50%

6,0

16,67%

8 Meubilair

10,0

10,00%

9 Apparatuur

20,0

20,00%

10 Vervoermiddelen

20,0

20,00%

11 Kantine inventaris 5 jaar

20,0

20,00%

12 Kantine inventaris 10 jaar

10,0

10,00%

13 Overige onderwijsapparatuur

20,0

20,00%

14 Onderwijsinventaris 10 jaar

10,0

10,00%

15 Hardware (geen monitoren)

25,0

25,00%

16 Hardware - monitoren

16,6

16,60%

17 Software / Tablets

33,3

33,30%

18 Onderhoud bouwkundig/kozijn/dak/tuss.wanden

5,0

5,00%

19 Onderhoud terrein/veiligh./vloer/werkt.b.k./elec.inst.

10,0

10,00%

20 Onderhoud zonwering

10,0

10,00%

21 Onderhoud lift/data voorz./automat./schilder/vloer

20,0

20,00%
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34.157.137
0
50.346.800

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen aan het
begin van de periode

Cumulatieve herwaarderingen aan het begin van de periode

Materiële vaste activa aan het begin van de periode

2.990.727
759.653

Afschrijvingen

Afschrijving op desinvesteringen

36.388.211
0
49.085.455

Enkelvoudig Realisatie

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen aan het
einde van de periode

Cumulatieve herwaarderingen aan het einde van de periode

Materiële vaste activa aan het einde van de periode

Materiële vaste activa

4.606.927

33.167

85.473.666

4.640.094

-14.565

14.565

4.621.492

18.602

4.640.094

Terreinen

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs aan het einde van de periode

Stand aan het eind van de periode

Mutatie gedurende de periode

Overige mutaties

Overboekingen

Omrekeningsverschillen

Afstotingen

Verwervingen via fusies en overnames

Terugneming van bijzondere waardeverminderingen

Bijzondere waardeverminderingen

-1.261.345

784.715

Desinvesteringen

Herwaarderingen

1.754.444

Investeringen

Verloop gedurende de periode

84.503.937

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs aan het begin van de periode

Stand aan het begin van de periode

Materiële vaste activa, posten

Materiële vaste activa: Verloopoverzicht EUR 31-12-2017
Bedragen: x 1

Gebouwen

5.931.774

0

5.477.816

11.409.590

63.375

3.399.797

1.827.586

3.686.993

2.178.157

5.868.399

0

7.050.027

12.918.426

Inventaris
en apparatuur

Overige
materiële
vaste
activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Materiële vaste
bedrijfsactiva in
uitvoering en
vooruitbetalingen
op materiële vaste
activa

690.995

0

226.583

917.578

-27.126

10.605

27.126

10.605

718.121

0

210.062

928.183

Niet aan de bedrijfsuitoefening
dienstbare materiële
vaste activa

60.315.151

0

42.125.777

102.440.928

-1.239.661

4.170.055

4.860.004

4.482.313

3.932.601

61.554.812

0

41.435.828

102.990.640

Totaal van materiële
vaste activa

Materiële vaste activa
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1.2 Materiële vaste activa:
De boekwaarde van de vaste activa daalde in 2017 van € 61,5 mln. naar € 60,3 mln.; een gevolg
van afschrijving van gebouwen en overige inventaris (€ -4,8 mln.) en desinvesteringen (€ -0,3 mln.).
Tegenover de waardedaling stonden investeringen met een totale waarde van € 3,9 mln.:
•
•
•
•
•

gebouwen / onderhoud (€ 1,8 mln.)
onderwijsinventaris (€ 0,8 mln.)
beheerinventaris (€ 0,5 mln.)
hardware (€ 0,7 mln.)
software (€ 0,1 mln.)

Tot 2021 is jaarlijks € 3,8 mln. begroot voor vervanging en modernisering van vaste activa.
WOZ- en verzekerde waarde gebouwen en terreinen, specificatie
EUR Bedragen: x 1
Volgnummer Omschrijving

18

1

WOZ waarde totaal

2

Verzekerde waarde totaal

Bedrag

Peildatum

47.559.000

01-01-2016

114.800.000

01-01-2018
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Vlottende activa
Vlottende activa
EUR Bedragen: x 1

31-12-2017

31-12-2016

Enkelvoudig Realisatie

Enkelvoudig Realisatie

64.285

51.302

995.851

813.376

595.160

708.401

0

-74.693

999.475

1.001.850

2.590.486

2.448.934

825.178

722.958

825.178

722.958

3.415.664

3.171.892

6.369

4.400

9.620.944

8.899.048

Voorraden
Voorraden
Vorderingen
Debiteuren
OCW/EZ
Gemeenten en GR’s
Groepsmaatschappijen
Andere deelnemingen
Personeel
Ouders, studenten, deelnemers en cursisten
Overige overheden
Waardering onderhanden projecten
Overige vorderingen
Voorziening wegens oninbaarheid vorderingen
Subtotaal vorderingen
Overlopende activa
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Vooruitbetaalde kosten
Verstrekte voorschotten
Te ontvangen interest
Overige overlopende activa
Overlopende activa
Totaal van vorderingen
Effecten
Aandelen
Obligaties
Effecten
Liquide middelen
Kasmiddelen
Tegoeden op bankrekeningen
Deposito’s
Schatkistbankieren
Liquide middelen
Totaal van vlottende activa
Informatieverschaffing over vlottende activa

9.627.313

8.903.448

13.107.262

12.126.642

Enkelvoudig Realisatie

1.5.1 Debiteuren:
De toename (€ + 0,2 mln.) werd hoofdzakelijk veroorzaakt door één individuele factuur betreffende een
projectsubsidie.
1.5.6 Overige overheden
Bij het opmaken van de afrekening WEB 2015 en WEB 2016 bleek in 2016 dat voor deze jaren sprake
was van een onderbesteding van middelen. Dit leidde tot een negatieve vordering (schuld) in 2016 met
een bestedingsverplichting in 2017. Deze negatieve vordering kwam niet meer voor per eind 2017.
1.7 Tegoeden op bankrekeningen:
De gerealiseerde toename van liquide middelen (€ + 0,7 mln.) wordt weergegeven in het kasstroomoverzicht.

19

Voor de jaren 2018 t/m 2021 wordt per jaar een afname van liquiditeit verwacht van € 0,3 mln. Deze afname is
ingecalculeerd en heeft geen gevolgen voor geplande investeringen.
De financiële buffer blijft ruim voldoende van omvang om de continuïteit van de instelling naar de toekomst toe
te waarborgen.
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38.806.966

1.399.267

37.407.699

Algemene
reserve

1.022.248

1.022.248

Bestemmings
reserve
publiek

Bestemmings
reserve
privaat

Bestemmings
fonds
publiek

Bestemmings
fonds
privaat

Herwaarderings
reserves

Andere
wettelijke
reserves

Statutaire
reserves

39.829.214

1.399.267

38.429.947

Groeps
vermogen

Aandeel
van derden

39.829.214

1.399.267

38.429.947

Totaal van
eigen vermogen

Voor de jaren 2018 t/m 2021 is een positief resultaat begroot van € 0,9 mln. per jaar.

De begroting 2017 ging uit van een positief resultaat van € 1,8 mln. De instelling sloot 2017 af met een positief resultaat van € 1,4 mln. Het Friesland College heeft geen private
bestemmingsreserves.

Eigen vermogen

Eigen vermogen aan het
einde van de periode

Stand aan het eind van de
periode

Overige mutaties verslagperiode

Resultaat verslagperiode

Verloop gedurende de
periode

Eigen vermogen aan het
begin van de periode

Stand aan het begin van de
periode

Eigen vermogen, posten

Eigen vermogen, verloopoverzicht EUR 31-12-2017
Bedragen: x 1

Eigen vermogen
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Eigen vermogen, specificatie
Specificatie van publieke bestemmingsreserves EUR Bedragen: x 1
Volgnummer

Beschrijving

1

Educatie

Totaal

Eigen vermogen aan
het begin van de
periode

Resultaat
verslagperiode

Overige mutaties
verslagperiode

Eigen vermogen aan
het einde van de
periode

1.022.248

1.022.248

1.022.248

1.022.248

Specificatie van private bestemmingsreserves EUR Bedragen: x 1
Volgnummer

Beschrijving

Eigen vermogen aan
het begin van de
periode

Resultaat verslagperiode

Overige mutaties
verslagperiode

Eigen vermogen aan
het einde van de
periode

Resultaat
verslagperiode

Overige mutaties
verslagperiode

Eigen vermogen aan
het einde van de
periode

Resultaat
verslagperiode

Overige mutaties
verslagperiode

Eigen vermogen aan
het einde van de
periode

Geen specificaties
Totaal
Specificatie van publieke bestemmingsfondsen EUR Bedragen: x 1
Volgnummer

Beschrijving

Eigen vermogen aan
het begin van de
periode

Geen specificaties
Totaal
Specificatie van private bestemmingsfondsen EUR Bedragen: x 1
Volgnummer

Beschrijving

Eigen vermogen aan
het begin van de
periode

Geen specificaties
Totaal
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Voorzieningen
Voorzieningen: Verloopoverzicht EUR 31-12-2017
Bedragen: x 1

Personele
voorzieningen

Voorziening
voor verlieslatende
contracten

Voorziening
voor groot
onderhoud

Overige voorzieningen

Totaal van
voorzieningen

Voorzieningen, posten
Stand aan het begin van de periode
Voorzieningen aan het begin van de periode

1.433.152

1.433.152

1.424.063

1.424.063

521.271

521.271

2.335.944

2.335.944

Verloop gedurende de periode
Dotaties
Onttrekkingen
Vrijval
Oprenting en/of verandering disconteringsvoet
Stand aan het eind van de periode
Voorzieningen aan het einde van de periode
Voorzieningen met looptijd korter dan een jaar
Bedrag looptijd 1 tot en met 5 jaar
Bedrag looptijd meer dan 5 jaar

Voorzieningen

417.940

417.940

1.019.159

1.019.159

898.845

898.845

Enkelvoudig
Realisatie

Toelichting voorzieningen:
•

Seniorenverlof en extra seniorenverlof
Op grond van de CAO Middelbaar Beroepsonderwijs 2014-2015 geldt vanaf 1 oktober 2015 de regeling
Duurzame Inzetbaarheid voor oudere werknemers. Binnen deze regeling vallen zowel de overgangsregeling
Bapo als ook de nieuwe regeling seniorenverlof. Deze regelingen brengen voor het Friesland College verplichtingen met zich mee, daar werknemers aanspraak maken op de samenhangende werktijdvermindering.
Voor de regeling Duurzame Inzetbaarheid heeft het Friesland College in 2017 een voorziening opgenomen.
Toekomstige verplichtingen, samenhangend met deze regeling hebben in 2017 geleid tot een dotatie van
€ 0,85 mln.
In 2016 was nog onvoldoende informatie en historie beschikbaar om een betrouwbare schatting te kunnen
maken voor wat betreft de kans dat medewerkers daadwerkelijk gebruik van de regeling gaan maken. Daardoor is in voorgaand jaar 2016 er voor gekozen alle samenhangende kosten als periodelasten te presenteren
binnen de jaarrekening en de regeling te vermelden bij de ‘niet uit de balans blijkende verplichtingen”.

•

Wachtgelden, WW verplichtingen en bovenwettelijke uitkeringen
In de voorziening voor Wachtgelden, WW verplichtingen en bovenwettelijke uitkeringen zijn de (aflopende)
rechten op wachtgeld, de WW verplichtingen en de verplichtingen voor bovenwettelijke uitkeringen opgenomen. Hierbij is rekening gehouden met het maximale recht en een inschatting dat van het maximale recht
gebruik gemaakt wordt. De voorziening is opgenomen tegen nominale waarde. Berekening van de verplichtingen per 31 december 2017 heeft geleid tot een dotatie van € 0,56 mln.

•

Ambtsjubilea
Deze voorziening bevat de ‘gespaarde’ rechten van het personeel op een uitkering voor diensttijd in het
onderwijs van 25 of 40 jaar. De wijziging van rechten leidde in 2017 tot een minimale dotatie.
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•

WGA
In 2017 zijn 7 personeelsleden (2016 10 personeelsleden) in aanmerking gekomen voor uitkering van
Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Op basis van het gebruikte rekenmodel is in 2017
minimaal gedoteerd. De kosten in 2017 leverden een onttrekking op van € 0,1 mln. Het saldo van de
WGA-voorziening daalde hierdoor in 2017 naar een saldo van € 0,1 mln. Hierbij is rekening gehouden met
het maximale recht en een inschatting dat van het maximale recht gebruik gemaakt wordt. De voorziening is
opgenomen tegen nominale waarde.

•

Pensioenpremies
Voor een aantal vervroegde uittreders (7 medewerkers) betaalde het Friesland College in 2017 zowel het
werkgevers- als het werknemersdeel pensioenpremie, van het moment van uitdiensttreding tot de pensioendatum (in 2016 21 personeelsleden). Daar deze medewerkers niet meer actief zijn binnen het arbeidsproces,
maar het Friesland College in de toekomst nog wel kosten maakt, is een minimale dotatie toegevoegd aan
de voorziening in 2017. Daarnaast leverden de kosten in 2017 een onttrekking op van € - 0,16 mln. Hierbij
is rekening gehouden met het maximale recht. De voorziening is opgenomen tegen nominale waarde. De
voorziening zal in augustus 2019 beëindigd worden.
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342.503
853.380

Bedrag looptijd meer dan 5 jaar

Informatieverschaffing over personele voorzieningen

20.402
133.018

401.974

72.825

39.791

108.903

Bedrag looptijd 1 tot en met 5 jaar

133.018

97.629

5.607

225.040

Eigen risico
WGA

Voorzieningen met looptijd korter dan een jaar

853.380

0

Verlof-sparen
en sabbatical
leave

853.380

Enkelvoudig
Realisatie

Sociaal beleid,
reorganisatie
en rechts-positioneel

Voorzieningen aan het einde van de periode

Stand aan het eind van de periode

Oprenting en/of verandering disconteringsvoet

Vrijval

Onttrekkingen

Dotaties

Verloop gedurende de periode

Voorzieningen aan het begin van de periode

Stand aan het begin van de periode

Voorzieningen, posten

Uitsplitsing personele voorzieningen, verloopoverzicht EUR 31-12-2017
Bedragen: x 1

647.816

370.200

210.018

67.598

647.816

2.493

645.323

Verplichtingen
voor jubileum-uitkeringen

640.667

144.417

334.342

161.908

640.667

259.675

563.894

336.448

Werkloos-heids
bijdragen

-

Langdurig
zieken

61.063

21.323

-

39.740

61.063

163.967

-1.311

226.341

Overige personele voorzieningen

2.335.944

898.845

1.019.159

417.940

2.335.944

521.271

1.424.063

1.433.152

Totaal personele voorzieningen

Voorzieningen, specificatie
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9.772.399

Bedrag looptijd meer dan 5 jaar

Langlopende schulden

Effectieve rentevoet in de verslagperiode

8.166.212

17.938.611

Stand langlopend deel, eind van de periode

Bedrag looptijd 1 tot en met 5 jaar

2.341.553

20.280.164

2.341.553

22.621.717

Stand kortlopend deel, einde van de periode

Stand totale schuld, einde van de periode

Stand aan het eind van de periode

Aflossing in de verslagperiode

Aangegane leningen in de verslagperiode

Verloop gedurende de periode

Stand totale schuld, begin van de periode

2.341.553

Schulden
aan
krediet-instellingen

Stand kortlopend deel, begin van de periode

Schulden
aan andere
deelnemingen

20.280.164

Enkelvoudig
Realisatie

Schulden
aan
groepsmaatschappijen

Stand langlopend deel, begin van de periode

Stand aan het begin van de periode

Langlopende schulden, posten

Langlopende schulden, verloopoverzicht EUR 31-122017
Bedragen: x 1

Schulden
aan OCW/EZ

Schulden
aan FIN

Schulden
aan gemeenten en
GR’s

Overige
schulden

9.772.399

8.166.212

17.938.611

2.341.553

20.280.164

2.341.553

22.621.717

2.341.553

20.280.164

Totaal
langlopende
schulden

Langlopende schulden
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Toelichting langlopende schulden
Het Friesland College ging in 2000 een lening aan bij de Rabobank. Deze lening is bedoeld voor de financiering van de geplande en inmiddels volledig gerealiseerde nieuwbouw van de Campus in Leeuwarden. De lening
bestaat uit drie tranches van € 9 mln. De tranches hebben rentevastperiodes van 10, 20 en 25 jaar. Door te
kiezen voor lange rentevastperiodes sluit het Friesland College renterisico grotendeels uit. Voor deze lening realiseerde de instelling een borgstelling bij de Stichting Waarborgfonds BVE. Voor tranche III sloot de instelling in
2012 een nieuwe rentevastperiode af voor een periode van tien jaar. De lening eindigt op 14 oktober 2030.
Het Friesland College ging in 2007 een lening van € 9 mln. aan bij de Friesland Bank. In 2013 ging deze lening
over naar de Rabobank. In 2007 kwam het Friesland College voor deze lening een rentevastperiode overeen van
vijf tot zeven jaar. Voor deze leningen is een positieve/negatieve hypotheekverklaring verstrekt. In de leningsovereenkomst wordt aangegeven dat panden aan de Julianalaan onderpand zijn. In 2012 is de rentevastperiode
opnieuw vastgesteld voor een periode van vijf jaar. De lening eindigt op 15 oktober 2020.
Voor de laatste fase van de nieuwbouw ging het Friesland College een lening aan bij de BNG. Hiervoor ging de
instelling in 2008 een lening aan van € 10,3 mln. Hiervan is in 2008 € 4,7 mln. ontvangen en in 2009 € 3,3 mln.
In 2010 volgde het laatste deel van € 2,3 mln. Voor deze lening is een borgstelling gerealiseerd bij de Stichting
Waarborgfonds BVE. De lening eindigt op 2 januari 2025.
In 2017 waren er geen mutaties in de langlopende schulden, anders dan de reguliere rente- en aflossingsbetalingen.
In de langlopende schuld bedroeg het kortlopende deel € 2,3 mln. Dit is de aflossingsverplichting voor 2018.
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4.719.316

4.369.733

4.537.780

1.800.000

4.853.335

20.280.164

1 Rabo
tranche 3

2 Rabo
tranche 4

3 Rabo
tranche 5

4 Rabobank
2006

5 BNG
lening

Totaal

2.341.553

693.333

600.000

349.062

336.134

363.024

Stand
kortlopend
deel, begin
van de
periode

22.621.717

5.546.668

2.400.000

4.886.842

4.705.867

5.082.340

Stand totale schuld,
begin van
de periode

Aangegane
leningen
in de verslag-periode

Legal entity
identifier
(LEI)

Aanvullende
gegevens

Totaal

Geen specificaties

Volgnummer /
Nummer
lening

Stand
langlopend
deel, begin
van de
periode

Stand
kortlopend
deel, begin
van de
periode

Stand totale schuld,
begin van
de periode

Aangegane
leningen
in de verslag-periode

Overige langlopende schulden, specificatie EUR Bedragen: x 1

Stand
langlopend
deel, begin
van de
periode

Volgnummer /
Nummer
lening

Aflossing
in de verslag-periode

2.341.553

693.333

600.000

349.062

336.134

363.024

Aflossing
in de verslag-periode

Langlopende schulden aan kredietinstellingen, specificatie EUR Bedragen: x 1

Stand totale schuld,
einde van
de periode

20.280.164

Stand
kortlopend
deel, einde
van de
periode

2.341.553

693.333

600.000

1.800.000
4.853.335

349.062

336.134

363.024

Stand
kortlopend
deel, einde
van de
periode

4.537.780

4.369.733

4.719.316

Stand totale schuld,
einde van
de periode

Stand
langlopend
deel, eind
van de
periode

17.938.611

4.160.002

1.200.000

4.188.718

4.033.599

4.356.292

Stand
langlopend
deel, eind
van de
periode

Bedrag
looptijd 1
tot en met
5 jaar

8.166.212

2.773.332

1.200.000

1.396.248

1.344.536

1.452.096

Bedrag
looptijd 1
tot en met
5 jaar

Bedrag
looptijd
meer dan 5
jaar

9.772.399

1.386.670

0

2.792.470

2.689.063

2.904.196

Bedrag
looptijd
meer dan 5
jaar

Rente

4,700%

2,550%

6,310%

6,250%

3,540%

Effectieve
rentevoet
in de
verslagperiode

Rente
vast/
variabel

Vast

Vast

Vast

Vast

Vast

Rente
vast/
variabel

Einddatum
looptijd
lening

02-012025

14-102020

14-102030

14-102030

14-102030

Einddatum
looptijd
lening

Rente
risico
afgedekt

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Rente
risico
afgedekt

Markt
waarde
rente
swaps

Markt
waarde
rente
swaps

Langlopende schulden, specificatie
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Kortlopende schulden
Kortlopende schulden

31-12-2017

31-12-2016

EUR Bedragen: x 1

Enkelvoudig Realisatie

Enkelvoudig Realisatie

2.341.553

2.341.553

Crediteuren

1.290.765

922.609

Belastingen en premies sociale verzekeringen

2.775.677

2.677.639

Schulden ter zake van pensioenen

809.764

659.904

Schulden ter zake van werk door derden

31.215

26.358

Kortlopende overige schulden

764.751

993.407

Subtotaal kortlopende schulden

8.013.725

7.621.470

135.621

109.305

2.378.290

2.287.149

Schulden aan groepsmaatschappijen
Schulden aan andere deelnemingen
Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan OCW/EZ
Schulden aan FIN
Schulden aan gemeenten en GR’s
Vooruitgefactureerde en -ontvangen termijnen projecten

Overlopende passiva, uitsplitsing
Vooruitontvangen college-, cursus-, les- en examengelden
Vooruitontvangen subsidies OCW/EZ
Vooruitontvangen investeringssubsidies
Vooruitontvangen bedragen
Vakantiegeld en vakantiedagen
Te betalen interest
Overige overlopende passiva

2.791.008

3.520.267

Overlopende passiva

5.304.919

5.916.721

Totaal van kortlopende schulden

13.318.644

13.538.191

2.4.3

2.4.9.1

Crediteuren: Per 31 december 2017 stonden ± 800 crediteurenfacturen als onbetaald geregistreerd. Eind
2016 was dit aantal ± 700. Mogelijk heeft de ingebruikname van digitale inkoopfactuur verwerking invloed op het aantal geregistreerde facturen, die digitaal sneller geregistreerd staan, dan bij de handmatige
verwerking van inkoopfacturen, zoals in 2016 en voorgaande boekjaren.
Kortlopende overige schulden: Door late facturering is in 2016 eenmalig een schuld opgenomen voor
de huur van sportzalen en sportvelden (± € 0,2 mln.).

2.4.10.8 Overige overlopende passiva: Door het afronden van diverse activiteiten voor ‘Kwaliteitsafspraken’ is
		
€ 0,7 mln. vrijgevallen uit de kortlopende schulden.
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Overheidsbijdragen
Overheidsbijdragen
EUR Bedragen: x 1

01-01-2017 t/m

01-01-2016 t/m

31-12-2017

31-12-2016

Enkelvoudig Realisatie

Enkelvoudig Realisatie

74.268.666

72.389.337

74.268.666

72.389.337

8.552.566

7.735.757

8.552.566

7.735.757

82.821.232

80.125.094

2.004.485

1.703.504

2.004.485

1.703.504

2.004.485

1.703.504

Rijksbijdragen, uitsplitsing
Rijksbijdragen OCW/EZ, uitsplitsing
		Rijksbijdragen OCW
		Rijksbijdragen EZ
Rijksbijdragen OCW/EZ
Overige subsidies OCW/EZ, uitsplitsing
		 Overige subsidies OCW
		 Overige subsidies EZ
Overige subsidies OCW/EZ
Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV
Overige rijksbijdragen
Rijksbijdragen
Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden,
uitsplitsing
Participatiebudget, uitsplitsing
		Educatie
		Reïntegratie
		Inburgering
Totaal participatiebudget
Overige overheidsbijdragen en -subsidies overige
overheden, uitsplitsing
		 Provinciale bijdragen en subsidies
		 Overige gemeentelijke en GR-bijdragen en -subsidies
		Overige overheden
Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies overige
overheden
Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
Informatieverschaffing over overheidsbijdragen

Enkelvoudig Realisatie

Informatieverschaffing over overheidsbijdragen en
-subsidies overige overheden

Rijksbijdrage beroepsonderwijs:
De toename van rijksbijdragen is ontstaan door compensatie voor ABP pensioenpremies (€ + 0,3 mln.) en kwaliteitsplanplan 2016 (€ + 0,3 mln.); Daarnaast zijn aanvullende omzetten ontvangen van DUO (0,1 mln.). Door
toename van het aantal BBL studenten nam de opbrengst van cursusgelden toe met € + 0,1 mln.
Educatie
De omzet van WEB-middelen in 2017 steeg ten opzichte van de begroting met + € 0,3 mln. . Deze bestaat
uit een toename van non formele educatie (€ + 0,2 mln.) en onderbesteding in 2015 en 2016, welke in 2017
uitgevoerd is (€ + 0,1 mln.).
Begin 2018 hebben de Friese gemeenten via een aanbesteding voor de jaren 2018 en 2019 (met een mogelijke
verlenging tot 2021) de samenhangende activiteiten gegund aan het Friesland College.
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Overige baten
Overige baten

01-01-2017 t/m

01-01-2016 t/m

31-12-2017

31-12-2016

Enkelvoudig Realisatie

Enkelvoudig Realisatie

657.757

561.112

657.757

561.112

3.093.463

1.983.467

Contractonderwijs

3.093.463

1.983.467

Overige baten werk in opdracht van derden

3.666.680

3.197.861

6.760.143

5.181.328

Opbrengst verhuur

172.488

173.015

Detachering personeel

302.069

515.371

536.418

430.388

Overige

1.001.069

-1.099.344

Overige baten

2.012.044

19.430

EUR Bedragen: x 1
Wettelijke cursus- en lesgelden, uitsplitsing
Lesgelden sector VO
Cursusgelden sector MBO
Totaal college-, cursus-, les- en examengelden
Baten in opdracht van derden, uitsplitsing
Contractonderwijs, uitsplitsing
		 Contractonderwijs ten behoeve van inburgering
		 Contractonderwijs exclusief inburgering

Baten werk in opdracht van derden
Overige baten, uitsplitsing

Schenkingen
Sponsoring
Ouderbijdragen
Deelnemerbijdragen
Studentenbijdragen
Verkoop (onderwijs)materiaal
Catering

Informatieverschaffing over overige baten

Enkelvoudig Realisatie

Informatieverschaffing over wettelijke cursus- en lesgelden

3.3 Cursusgelden sector MBO
De stijging van het aantal BBL-studenten, die sinds schooljaar 2015/2016 ingezet is, is in 2017 ook te constateren aan een hogere opbrengst van cursusgelden.
Informatieverschaffing over baten in opdracht van derden
3.4.3 Overige baten, werk in opdracht van derden:
Binnen de omzet Werk voor derden steeg de omzet van het VAVO onderwijs van 0,8 mln. naar € 0,9
mln. Projecten als Healthy Body (€ 0,1 mln.), VSV Vroegtijdige School Verlaters (€ 0,2 mln.) en SAW
School Als Werkplaats (€ +0,2 mln.) verhoogden de omzet Werk voor Derden met € 0,5 mln.
Informatieverschaffing over contractonderwijs
3.4.1 Contractonderwijs ten behoeve van inburgering:
Als gevolg van de ontwikkelingen in de wereld nam de omzet van Inburgering in 2015 (€ +0,5 mln.),
2016 (€ +0,6 mln.) en in 2017 (€ + 1,1 mln.) fors toe.
Toelichting op overige baten
3.5.6 Overige baten:
In 2016 hebben het CvB en de RvT besloten om het Financieel Actief voortaan als ‘niet uit de balans blijkende vordering’ op te nemen. Deze niet opvorderbare vordering op OC&W is namelijk alleen opvorderbaar bij bedrijfsbeëindiging van het Friesland College en verstoort daardoor de weergave van de balans.
De afboeking van het Financieel Actief is in 2016 ten laste van ‘Overige baten’ geboekt, omdat in 1991
de vordering ten gunste van ‘Overige baten’ geboekt is.
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Lasten
Lasten

01-01-2017 t/m

01-01-2016 t/m

31-12-2017

31-12-2016

Enkelvoudig Realisatie

Enkelvoudig Realisatie

48.090.719

45.478.170

		Sociale lasten

5.905.390

5.556.939

		Pensioenlasten

7.071.146

5.791.019

61.067.255

56.826.128

		 Dotaties personele voorzieningen

1.424.062

436.947

		 Lasten personeel niet in loondienst

8.070.580

6.938.358

		Overige

1.363.679

949.755

10.858.321

8.325.060

267.117

167.159

71.658.459

64.984.029

4.860.004

4.684.637

4.860.004

4.684.637

3.423.910

3.290.643

EUR Bedragen: x 1
Personeelslasten, uitsplitsing
Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten, uitsplitsing
		 Lonen en salarissen

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten
Overige personele lasten, uitsplitsing

Overige personele lasten
Uitkeringen die personeelslasten verminderen
Personeelslasten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa: Uitsplitsing
Afschrijvingen op immateriële vaste activa
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Afschrijvingen
Huisvestingslasten, uitsplitsing
Huurlasten
Verzekeringslasten

58.396

61.268

Onderhoudslasten (klein onderhoud)

727.948

649.283

Lasten voor energie en water

765.404

817.958

1.183.314

1.190.801

432.817

398.297

423.693

380.021

7.015.482

6.788.271

Administratie- en beheerslasten

2.798.992

2.598.523

Inventaris en apparatuur

4.699.531

4.369.008

744.845

563.006

8.243.368

7.530.537

Accountantshonoraria voor het onderzoek van de jaarrekening

87.463

56.608

Accountantshonoraria voor andere controleopdrachten

24.868

14.012

6.292

4.743

118.623

75.363

Schoonmaakkosten
Belastingen en heffingen
Dotatie onderhoudsvoorziening
Overige
Huisvestingslasten
Overige lasten, uitsplitsing

Leer- en hulpmiddelen
Dotatie overige voorzieningen
Overige
Overige lasten
Gerealiseerde herwaardering
Separate specificatie kosten instellingsaccountant

Accountantshonoraria voor adviesdiensten op fiscaal terrein
Accountantshonoraria voor andere niet-controlediensten
Accountantshonoraria
Informatieverschaffing over lasten

Enkelvoudig Realisatie
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Informatieverschaffing over personeelslasten
4.1 Personeelslasten:
De verhoging van opbrengsten is vooral het gevolg van meerwerk. Deze ontwikkeling leidde met name tot
de inzet van meer personeel.
Dotaties voor Seniorenverlof en extra seniorenverlof (€ 0,8 mln.) en WW, Wachtgeld en Bovenwettelijke
uitkering (€ 0,6 mln.) waren in 2017 noodzakelijk voor het op peil houden van de personeelsvoorzieningen.
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Financieel en overig
Financiële en overige baten en lasten
EUR Bedragen: x 1

01-01-2017 t/m

01-01-2016 t/m

31-12-2017

31-12-2016

Enkelvoudig Realisatie

Enkelvoudig Realisatie

7.244

26.650

7.244

26.650

1.086.325

1.189.034

1.086.325

1.189.034

Financiële baten, uitsplitsing
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Ontvangen dividenden
Waardevermeerderingen van financiële vaste activa en van
effecten
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren
en van effecten
Financiële baten
Financiële lasten, uitsplitsing
Waardeverminderingen van financiële vaste activa en van
effecten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Financiële lasten
Belastingen
Resultaat uit deelnemingen
Resultaat aandeel van derden
Informatieverschaffing over financiële en overige baten
en lasten

Enkelvoudig Realisatie

Informatieverschaffing over financiële lasten
Als gevolg van de jaarlijkse lineaire aflossing van langlopende hypothecaire schulden daalt de rentelast elk jaar
stabiel met ± € 0,1 mln.
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Segmentatie
Segmentatie van de balans EUR 31-12-2017
Bedragen: x 1

HBO

MBO

VO

PO

Overig

Totaal

Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa

60.315.151

60.315.151

60.315.151

60.315.151

64.285

64.285

3.415.664

3.415.664

9.627.313

9.627.313

Totaal van vlottende activa

13.107.262

13.107.262

Totaal van activa

73.422.413

73.422.413

39.829.214

39.829.214

2.335.944

2.335.944

Langlopende schulden

17.938.611

17.938.611

Kortlopende schulden

13.318.644

13.318.644

Totaal van passiva

73.422.413

73.422.413

Financiële vaste activa
Totaal van vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Kortlopende effecten
Liquide middelen

Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen

Segmentatie EUR 31-12-2017
Bedragen: x 1

HBO

MBO

VO

PO

Overig

Totaal

Baten
Rijksbijdragen
Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
College-, cursus-, les- en examengelden
Baten werk in opdracht van derden
Overige baten
Totaal baten

82.821.232

82.821.232

2.004.485

2.004.485

657.757

657.757

6.760.143

6.760.143

2.012.044

2.012.044

94.255.661

94.255.661

Lasten
Personeelslasten

71.658.459

71.658.459

Afschrijvingen

4.860.004

4.860.004

Huisvestingslasten

7.015.482

7.015.482

Overige lasten

8.243.368

8.243.368

91.777.313

91.777.313

2.478.348

2.478.348

Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Gerealiseerde herwaardering
Financiële baten

7.244

7.244

Financiële lasten

1.086.325

1.086.325

Resultaat

1.399.267

1.399.267

1.399.267

1.399.267

1.399.267

1.399.267

Belastingen
Resultaat uit deelnemingen
Resultaat na belastingen
Resultaat aandeel van derden
Totaal resultaat
Toelichtingen op de segmentatie
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01-01-2017 t/m 31-12-2017
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Juridische
vorm

Stichting

Coöperatie

1) Stichting de Nieuwe Kanselarij

2) Coop Zuivelopl Nederl UA

Toelichting op verbonden partijen

Toelichtingen

Geen specificaties

Volgnummer / Naam

Juridische
vorm

Verbonden partij met belang in bevoegd gezag

Juridische
vorm

Volgnummer / Naam

Verbonden partij, minderheidsdeelneming

Geen specificaties

Volgnummer / Statutaire naam

Statutaire
zetel

Leeuwarden

Leeuwarden

Statutaire
zetel

Statutaire
zetel

Contractonderwijs

Ja

Contractonderwijs

Contractonderwijs

Verbonden partij, meerderderheidsdeelneming EUR Bedragen: x 1

Contract
onderzoek

Contract
onderzoek

Contract
onderzoek

Onroerende zaken

Onroerende zaken

Onroerende zaken

Overige

Ja

Overige

Overige

Deelname
percentage

25%

25%

Deelname
percentage

Eigen
Resultaat
vermogen
aan het
eind van
de periode
Omzet

Valt onder
Burgerlijk
wetboek
2, artikel
403

Deelname-percentage

Consoli
datie

Model E Verbonden partijen
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01-01-2017
01-01-2017
01-01-2016
01-01-2016
01-01-2017
01-01-2016
01-01-2017

779086
858540
781898-1
777370-1
854024
786371-1
849857

733724

01-01-2016

EUR Bedragen: x 1
Toewijzing Toewijzing
kenmerk
datum

EUR Bedragen: x 1
Toewijzing Toewijzing
kenmerk
datum

Toewijzing
datum
01-01-2016

Toewijzing
kenmerk
592791-1

Toelichting op de verantwoording van subsidies
Toelichting op de verantwoording van subsidies

1) Subsidieregeling schoolmaatschappelijk werk in het
mbo
Totaal

804542

01-01-2017

G2B Subsidies met verrekeningsclausule, doorlopend EUR Bedragen: x 1
Volgnummer / Omschrijving
Toewijzing Toewijzing
kenmerk
datum

1) Subsidieregeling schoolmaatschappelijk werk in het
mbo
Totaal

Volgnummer / Omschrijving

G2A Subsidies met verrekeningsclausule, aflopend

Geen specificaties
Totaal

G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule, uitgebreid
Volgnummer / Omschrijving

1) Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen
en scholen 2013-2016
2) Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 1-8-2016
1-8-2017
3) Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 1-8-2017
1-8-2018
4) Zij-instroom dir.Leraren
5) Subsidie voor studieverlof BVE 2016
6) Subsidie voor studieverlof BVE 2017
7) Voorziening leermiddelen minimagezinnen 2016
8) Voorziening leermiddelen minimagezinnen 2017

G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule, beknopt
Volgnummer / Omschrijving

0
0

281.316

Ontvangen t/m
vorig verslagjaar

281.316

Bedrag
van de
toewijzing

284.305

0

0

Lasten
t/m vorig
verslagjaar

175.000

0

0

Stand
begin
verslagjaar

109.305

Stand
begin
verslagjaar

284.305

Lasten
t/m vorig
verslagjaar

Stand
begin
verslagjaar
109.305

Ontvangen t/m
vorig verslagjaar

Bedrag
OntvanLasten
van de
gen t/m t/m vorig
toewijz- vorig ververslaging
slagjaar
jaar
284.305
284.305
175.000

Bedrag
van de
toewijzing

Nee
Ja
Nee
Nee
Nee

Nee

Nee

Prestatie
agerond?
Ja

281.316

281.316

Ontvangst
in verslagjaar

0

Ontvangst
in verslagjaar
0

Ontvangst
in verslagjaar

Vrijval niet Stand
besteed in ultimo
verslagjaar verslagjaar

0

145.695

135.621

135.621

Stand
Saldo
ultimo ver- nog te
slagjaar
besteden
ultimo
verslagjaar
145.695
135.621
135.621

Lasten
in verslagjaar

109.305

Te verrekenen
ultimo
verslagjaar
109.305
0
Lasten
in verslagjaar

Lasten
in verslagjaar

Prestatie
afgerond?

Model G Verantwoording subsidies
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WNT Algemeen
01-01-2017 t/m 31-12-2017
EUR Bedragen: x 1

Enkelvoudig Realisatie

Complexiteitspunten
Complexiteitspunten gemiddelde totale baten

8

Complexiteitspunten gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten

3

Complexiteitspunten gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren

6

Totaal aantal complexiteitspunten
Bezoldigingsklasse
Bezoldigingsmaximum
Afwijkende bezoldigingsklasse

17
F
165.000
Niet van toepassing

Afwijkend bezoldigingsmaximum
Toelichting op de WNT

39

40

Ja

Ja

Ja

1

2

3

De heer

De heer

Mevrouw

Aanhef

C.

F.

E.

Voorletters

VAN
SEGERS

HOUT

VOS

Tussen- Achtervoegsel naam

Nee

Nee

Nee

Voorzitter
CvB

lid CvB

voorzitter
CvB
01-05

01-01

01-01

Gewezen Functie(s) Aanvang
top-funcfunctie
tionaris

31-12

31-12

31-05

Einde
functie

1,000

1,000

1,000

Taakomvang (fte)

86.257

129.865

68.480

Beloning
plus belastbare onkosten-vergoedingen

11.519

17.246

7.412

Aanhef

Voorletters

Tussen- Achtervoegsel naam

De heer

De heer

De heer

De heer

Mevrouw

2

3

4

5

6

K.

F.

J.

R.

M.

M.

Voorletters

VAN

BIEGEL

MEIJERS

EIJNDHOVEN

HAGEMAN

BROERSMA

BERNDSEN
- JANSEN

Tussen- Achtervoegsel naam

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

Voorzitter
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Aanhef

Voor- Tussen- Achternaam
letters voegsel

Toelichtingen op de bezoldiging van topfunctionarissen

Geen specificaties

Volgnummer

Functie(s)

01-01

01-01

01-01

01-01

01-01

01-01

FunctieAanvang
categorie functie

Functie(s) Aanvang
functie in
het verslag-jaar

Topfunctionarissen of gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van €
1.500 of minder, specificatie

Mevrouw

Aanhef

1

Volgnummer

Toezichthoudend topfunctionarissen, specificatie EUR Bedragen: x 1

Geen specificaties

Volgnummer

31-12

31-12

31-12

31-12

31-12

31-12

Einde
functie

Einde
functie
in het
verslag
-jaar

6.257

6.257

6.257

6.257

6.257

9.386

Beloning
plus belastbare onkosten-vergoedingen

Aanvang
Maanden
in verslag- functie vorig
jaar
verslagjaar

97.776

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

9.386
6.257
6.257
6.257
6.257
6.257

Belonin- Subtotaal
Onvergen beta- bezoldig- schuldigd
albaar op
ing
betaald
termijn
bedrag
bezoldiging
0

97.776

147.111

75.892

6.257

6.257

6.257

6.257

6.257

9.386

0

0

0

0

0

0

Totale Afwijkend
bezoldig- WNT-maxing
imum

Indiv.
toepass.
Bezold.
max.
gehele
tijdvak
1 t/m 12
maanden

Totale Afwijkend
bezoldig- WNT-maxing
imum

IndivIndividueel idueel toetoepaspasselijk
selijk bezoldigbezoldig- ings-maxingsmaximum
imum in
vorig
verslagverslagjaar
jaar

0
0

147.111

Einde Maanden
functie vorig vervorig verslagjaar
slagjaar

0

75.892

Belonin- Subtotaal
Onvergen beta- bezoldig- schuldigd
albaar op
ing
betaald
termijn
bedrag
bezoldiging

Leidinggevend topfunctionarissen zonder dienstbetrekking voor de eerste 12 maanden van de functievervulling, specificatie EUR Bedragen: x 1

Dienst
betrekking

Volgnummer

Leidinggevend topfunctionarissen met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling of gewezen topfunctionarissen, specificatie EUR Bedragen:
x1

WNT Topfunctionarissen deel 1

Mevrouw E. VOS

De heer F. VAN HOUT

De heer C.. SEGERS

Naam

Naam

Mevrouw M. BERNDSEN -

1

2

3

Volgnummer

Volgnummer

1

De heer M. BROERSMA

De heer R. HAGEMAN

De heer J. VAN EIJNDHOVEN

De heer F. MEIJERS

Mevrouw K. BIEGEL

2

3

4

5

6

JANSEN

Naam

Volgnummer

Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing

16.500

16.500

16.500

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Motivering
overschrijding
bezoldigings-maximum

Werkelijk uurtarief in verslagjaar voldoet aan
maximum

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Overgangsrecht

Motivering
overschrijding
bezoldigings-maximum

16.500

16.500

24.750

Individueel
toepasselijk
bezoldigings-maximum

Maximum
uurtarief in
verslagjaar

110.754

165.000

68.261

Individueel
toepasselijk
bezoldigings-maximum

Toelichting
overschrijding
bezoldigings-maximum

Werkelijk
uurtarief in
verslagjaar
indien hoger

Overgangsrecht

Toelichting
overschrijding
bezoldigings-maximum

01-01

01-01

01-01

01-01

01-01

01-01

Aanvang
functie vorig
verslagjaar

Maximum
uurtarief
vorig verslagjaar

01-01

01-01

Aanvang
functie vorig
verslagjaar

31-12

31-12

31-12

31-12

31-12

31-12

Einde
functie
vorig
verslagjaar

Werkelijk
uurtarief
vorig
verslagjaar
voldoet
aan maximum

31-12

31-12

Einde
functie
vorig
verslagjaar

6.257

6.257

6.257

6.257

6.257

0

0

0

0

0

0

6.257

6.257

6.257

6.257

6.257

9.386

Totale
bezoldiging in
vorig verslagjaar

Beloningen betaalbaar op
termijn in
vorig verslagjaar
Beloning plus
belastbare
onkostenvergoedingen in
vorig
verslagjaar
9.386

Uitgekeerde
bezoldiging in
vorig verslagjaar

14.818

15.282

Beloningen betaalbaar op
termijn in
vorig verslagjaar

Uitgekeerde
bezoldiging in verslagjaar

128.877

149.105

Beloning plus
belastbare
onkostenvergoedingen in
vorig
verslagjaar

Werkelijk
uurtarief
in vorig
verslagjaar indien
hoger

1,000

1,000

Taakomvang (fte)
vorig verslagjaar

Onverschuldigd
betaald
bedrag

Overeen-gekomen
uitkeringen
wegens
beëind.
dienstverband

OnverOvereengeschuldigd
betaald
komen
deel uituitkerinkeringen
gen
wegens
wegens
beëindigbeëindiging dienst- ing dienstverband
verband

Uitgekeerde
bezoldiging gehele
tijdvak
1 t/m 12
maanden

143.695

164.387

Totale
bezoldiging in
vorig verslagjaar

WNT Topfunctionarissen deel 2
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42

De heer F. VAN HOUT

De heer C.. SEGERS

Naam

Naam

2

3

Volgnummer

Volgnummer

De heer M. BROERSMA

De heer R. HAGEMAN

De heer J. VAN EIJNDHOVEN

De heer F. MEIJERS

Mevrouw K. BIEGEL

2

3

4

5

6

- JANSEN

Mevrouw M. BERNDSEN

Mevrouw E. VOS

1

1

Naam

Volgnummer

Totaal uitkeringen wegens
beëindiging
dienstverband

Totaal
bezoldiging
exclusief BTW

Onverschuldigd betaald
deel uitkeringen wegens
beëindiging
dienstverband

Uitkeringen wegens
beëindiging
dienstverband,
betaald in het
verslagjaar

Toelichting
overschrijding
bezoldigingsmaximum

Totaal uitkeringen wegens
beëindiging
dienstverband

Individueel toepasselijk maximum uitkeringen wegens
beëindiging
dienstverband

Uitkeringen wegens
beëindiging
dienstverband,
betaald in het
verslagjaar

(Voorgaande)
functies

Individueel
toepasselijk
max. uitkeringen wegens
beëindiging
dienstverband

Jaar einde dienstverband

(Voorgaande)
functies

Motivering
overschrijding
uitkeringen
wegens
beëindiging
dienstverband

Jaar einde dienstverband

Toelichting
overschrijding
uitkeringen
wegens
beëindiging
dienstverband

Motivering
overschrijding
uitkeringen
wegens
beëind. dienstverband

Toelichting
overschrijding
uitkeringen
wegens
beëind. dienstverband

WNT Topfunctionarissen deel 3

Friesland College, Financieel jaarverslag 2017

Toelichtingen op de bezoldiging van niet-topfunctionarissen boven de norm

Niet van toepassing
Enkelvoudig Realisatie

Bezoldiging niet-topfunctionaris boven de norm, specificatie EUR Bedragen: x 1
VolgFunctie(s) Aanvang Einde
Taak-om- Beloning
Belonin- Totale
nummer
functie
functie vang (fte) plus belast- gen beta- bezoldigbare onalbaar op ing
kosten-ver- termijn
goedingen
Individueel
toepasselijkdrempel-bedrag
bezoldiging

Toelichting overschrijding
bezoldigings-maximum
Aanvang
functie
vorig verslagjaar

Einde
functie
vorig
verslagjaar

Taakomvang (fte)
vorig verslagjaar

Beloning
plus belastbare onkosten-vergoedingen
in vorig
verslagjaar

Beloningen
betaalbaar
op termijn
in vorig
verslagjaar

Totale
bezoldiging in
vorig verslagjaar

WNT Niet-topfunctionarissen

43

Het ministerie heeft bij de overgang van het declaratiestelsel naar het lumpsumstelsel
voorgeschreven dat de loonheffing en premie ABP juli 1991, die in de maand augustus 1991 plaatsvond,
niet met het ministerie verrekend diende te worden als vordering op de balans. Voor de vordering inzake de
IZK en vakantie-uitkering van respectievelijk mbo in 1991 en dt-mbo, vavo en Vormingswerk in 1993 was
een identieke regeling van toepassing. De vordering is bij liquidatie van
een roc opvorderbaar.
Rentevergoeding vindt niet plaats. Hierdoor ontstaat een vordering met onbeperkte looptijd.
Daarvan is de contante waarde nihil. In 2005 is de vordering verlaagd met het IZK-deel. Dit kwam door de
invoering van het nieuwe zorgstelsel en de versnelde uitbetaling van vergoedingen voor het oude stelsel.

1

Verplichtingen gebouwen
De verplichtingen voor onderhoudscontracten (gebouwen) voor 2018 bedragen € 0,3 mln. Voor 2019 t/m
2023 bedragen de onderhoudsverplichtingen € 1,1 mln.

1

Waarborgfonds BVE
Het Friesland College sloot in 2000 een borgovereenkomst af met de Stichting Waarborgfonds BVE te
Amersfoort, als onderdeel van het leningenarrangement voor de nieuwbouw. Ook voor de lening die het
Friesland College in 2008 aanging bij de BNG is een borgovereenkomst gesloten.

Met betrekking tot de voorziening duurzame inzetbaarheid/seniorenverlof is in de jaarrekening 2017 reeds
rekening gehouden met de werkelijke instroom.
Daar op dit moment onvoldoende ervaringscijfers beschikbaar zijn om een juiste schatting te kunnen maken, zal het Friesland College medio 2018 komen tot een onderbouwde berekening van de verwachte kosten
op basis van de op dat moment beschikbare historische informatie . Daarna zal een mogelijke herijking
plaatsvinden van de uitgangspunten van deze voorziening.

2

3

Leaseverplichtingen
De verplichtingen die voortvloeien uit het leasen van auto’s bedragen in 2018 € 40.000. Voor 2019 t/m
2023 bedragen de leaseverplichtingen € 49.000.

Huurverplichtingen
De huurverplichtingen die voortvloeien uit het gebruik van gehuurde panden in 2018 bedragen € 2,3 mln.
Voor 2019 t/m 2023 bedragen de huurverplichtingen € 8,7 mln.

Omschrijving

Volgnummer

Niet in de balans opgenomen verplichtingen, specificatie EUR Bedragen: x 1

Omschrijving

Volgnummer

Niet in de balans opgenomen rechten, specificatie EUR Bedragen: x 1

Statutaire bepalingen

Overige gegevens

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Overige gegevens voor controleverklaring

Overige gegevens

Bedrag
boekjaar

Bedrag
boekjaar

0

0

2.600.000

Bedrag <
1 jaar

Bedrag <
1 jaar

0

0

9.800.000

Bedrag 1-5
jaar

Bedrag 1-5
jaar

0

0

12.400.000

Bedrag
totaal

1.663.350
1.663.350

Bedrag >
5 jaar

Bedrag
totaal

Bedrag >
5 jaar

Overige gegevens

45

Ondertekening van de jaarrekening
Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

46

Bestuurder of
toezichthouder

Soort
bestuurder of
toezichthouder

Locatie van
de ondertekening

Datum van de
ondertekening

Ondertekend

C.G.C.G. Segers

Bestuurder

Leeuwarden

24-04-2018

Ja

H.J.M. van Hout

Bestuurder

Leeuwarden

24-04-2018

Ja

M.A. Berndsen-Jansen

Toezichthouder

Leeuwarden

18-05-2018

Ja

K. Biegel

Toezichthouder

Leeuwarden

18-05-2018

Ja

F. Meijers

Toezichthouder

Leeuwarden

18-05-2018

Ja

J.H.M van Eijndhoven

Toezichthouder

Leeuwarden

18-05-2018

Ja

R.J. Hageman

Toezichthouder

Leeuwarden

18-05-2018

Ja

M.J. Broersma

Toezichthouder

Leeuwarden

18-05-2018

Ja

Reden waarom de bestuurder of
toezichthouder niet heeft ondertekend
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Direct onderwijsondersteunend personeel (fte)

		

Toelichting op kengetallen

Sprake van majeure investeringen of volledig doordecentralisatie van de huisvesting?

Toelichtingen op de kengetallen van de continuïteitsparagraaf

Aantal leerlingen / Onderwijzend personeel

Aantal leerlingen / Totaal personeel

Overige kengetallen

Totale personele bezetting (fte)

Ondersteunend personeel (fte)

Indirect onderwijsondersteunend personeel (fte)

		

Nee

16,53

10,99

31-12-2016
Enkelvoudig
Realisatie

886,00

275,00

160,00

115,00

589,00

Personeel primair proces (fte)

Uitsplitsing ondersteunend personeel

22,00

9.734

2016
Enkelvoudig
Realisatie

Bestuur / management (fte)

Personele bezetting per 31 december

Aantal leerlingen, studenten en deelnemers per 1 oktober

Kengetallen

Enkelvoudig

14,54

10,43

31-12-2017
Enkelvoudig
Realisatie

923,00

235,00

58,00

177,00

662,00

26,00

9.628

2017
Enkelvoudig Realisatie

15,20

10,65

31-12-2018
Enkelvoudig
Prognose

905,00

246,00

54,00

192,00

634,00

25,00

9.634

2018
Enkelvoudig
Prognose

15,22

10,66

31-12-2019
Enkelvoudig
Prognose

905,00

246,00

54,00

192,00

634,00

25,00

9.648

2019
Enkelvoudig
Prognose

15,09

10,57

31-12-2020
Enkelvoudig
Prognose

905,00

246,00

54,00

192,00

634,00

25,00

9.567

2020
Enkelvoudig
Prognose

31-12-2021
Enkelvoudig
Prognose

2021
Enkelvoudig
Prognose

31-12-2022
Enkelvoudig
Prognose

2022
Enkelvoudig
Prognose

CP Kengetallen

Friesland College, Financieel jaarverslag 2017

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

		

		

37.407.699
1.022.248

Eigen vermogen, algemene reserve

Eigen vermogen, bestemmingsreserves

Toelichting op de balans

Enkelvoudig

Toelichtingen

13.538.191

Kortlopende schulden

73.681.454

20.280.164

Langlopende schulden

Totaal van passiva

1.433.152

Voorzieningen

Eigen vermogen, overige reserves en fondsen

38.429.947

73.681.454

12.126.642

Eigen vermogen

Passiva

Totaal van activa

Totaal van vlottende activa

		Liquide middelen
8.903.448

3.171.892

		Vorderingen

		Kortlopende effecten

51.302

61.554.812

0

		Voorraden

Vlottende activa

Totaal van vaste activa

Immateriële vaste activa

Vaste activa

		
61.554.812

Enkelvoudig
Realisatie

EUR Bedragen: x 1

Activa

31-12-2016

Balans

73.422.413

13.318.644

17.938.611

2.335.944

1.022.248

38.806.966

39.829.214

73.422.413

13.107.262

9.627.313

3.415.664

64.285

60.315.151

0

60.315.151

Enkelvoudig
Realisatie

31-12-2017

71.900.000

13.200.000

15.600.000

2.400.000

1.000.000

39.700.000

40.700.000

71.900.000

12.400.000

9.400.000

3.000.000

0

59.500.000

0

59.500.000

Enkelvoudig
Prognose

31-12-2018

70.500.000

13.300.000

13.200.000

2.400.000

1.000.000

40.600.000

41.600.000

70.500.000

12.100.000

9.100.000

3.000.000

0

58.400.000

0

58.400.000

Enkelvoudig
Prognose

31-12-2019

69.000.000

13.300.000

10.800.000

2.400.000

1.000.000

41.500.000

42.500.000

69.000.000

11.800.000

8.800.000

3.000.000

0

57.200.000

0

57.200.000

Enkelvoudig
Prognose

31-12-2020
Enkelvoudig
Prognose

31-12-2021

Enkelvoudig
Prognose

31-12-2022

CP Balans

51

52
6.788.271
7.530.537

Huisvestingslasten

Overige lasten

Saldo baten en lasten

Enkelvoudig

Toelichtingen

Toelichting op de raming/staat van baten en lasten

2.440.610

Totaal resultaat

Resultaat aandeel van derden

Resultaat na belastingen

1.399.267

1.399.267

929.000

929.000

0

929.000

1.000.000
0

2.440.610

1.086.325
1.399.267

0

1.929.000

90.986.000

8.391.000

6.866.000

4.900.000

70.829.000

92.915.000

1.976.000

6.467.000

521.000

1.786.000

82.165.000

Resultaat uit deelnemingen

1.189.034
2.440.610

Financiële lasten

Resultaat

7.244

2.478.348

91.777.313

8.243.368

7.015.482

4.860.004

71.658.459

94.255.661

2.012.044

6.760.143

657.757

2.004.485

82.821.232

9.634

Enkelvoudig
Prognose

Enkelvoudig
Realisatie
9.628

01-01-2018 t/m
31-12-2018

01-01-2017 t/m
31-12-2017

Belastingen

26.650

3.602.994

Financiële baten

Gerealiseerde herwaardering

83.987.474

4.684.637

Afschrijvingen

Totaal lasten

64.984.029

87.590.468

19.430

5.181.328

561.112

1.703.504

80.125.094

9.734

Enkelvoudig
Realisatie

01-01-2016 t/m
31-12-2016

Personeelslasten

Lasten

Totaal baten

Overige baten

Baten werk in opdracht van derden

College-, cursus-, les- en examengelden

Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden

Rijksbijdragen

Baten

Prognose basis, aantal leerlingen, deelnemers en studenten

EUR Bedragen: x 1

Staat van baten en lasten

924.000

924.000

0

0

924.000

900.000

0

1.824.000

90.591.000

8.308.000

6.935.000

4.900.000

70.448.000

92.415.000

1.976.000

6.467.000

521.000

1.786.000

81.665.000

9.648

Enkelvoudig
Prognose

01-01-2019 t/m
31-12-2019

924.000

924.000

0

0

924.000

800.000

0

1.724.000

90.691.000

8.339.000

7.004.000

4.900.000

70.448.000

92.415.000

1.976.000

6.467.000

521.000

1.786.000

81.665.000

9.657

Enkelvoudig
Prognose

01-01-2020 t/m
31-12-2020

919.000

919.000

919.000

700.000

1.619.000

90.296.000

8.255.000

7.074.000

4.900.000

70.067.000

91.915.000

1.976.000

6.467.000

521.000

1.786.000

81.165.000

9.296

Enkelvoudig
Prognose

01-01-2021 t/m
31-12-2021

Enkelvoudig
Prognose

01-01-2022 t/m
31-12-2022

CP Baten en lasten

Friesland College, Financieel jaarverslag 2017

CP Overige rapportages
Continuïteit, overige
rapportages
Rapportage aanwezigheid
en werking van het interne
risicobeheersings- en
controlesysteem

In december 2016 heeft bureau Bedrijfsvoering het CvB geïnformeerd over het
actieplan risicomanagement binnen het FC.
Het FC is in het najaar van 2015 gestart met de analyse naar mogelijke frauderisico
binnen de organisatie. De analyse is afgerond begin 2016 waarna de uitkomsten
besproken zijn met CvB, de auditcommissie RvT en Deloitte. De conclusies en
acht aanbevelingen vanuit de analyse zijn overgenomen door het CvB en de
auditcommissie RvT. De aanbevelingen zijn omgezet naar acties t.b.v. desbetreffende
bureaus. De actiepunten zijn besproken met de uitvoerders en in overleg met hen zijn
de deadlines vastgesteld
Begin 2017 is er gestart met actieplan risicomanagement op de volgende onderdelen:
- Periodieke controle op de geldstromen van; girale en chartale-, salaris en onkosten;
- Nadere analyse risico’s in het primair proces (diploma en examen) in kaart te
brengen;
- Vaststellen van informatiebeveiligingsbeleid en starten van bewustwordingscampagne softcontrols;
- Inkoopanalyse bij alle scholen en
- Onderzoek naar mogelijk fraude bij studenten die niet of nauwelijks op school
komen of te lang op school zitten.

Beschrijving van de
belangrijkste risico’s en
onzekerheden
Rapportage toezichthoudend
orgaan

Rapportage van het toezichthoudend orgaan is te vinden in het algemeen jaarverslag,
paragraaf 3.1.1

53

Financiële kengetallen
Kengetallen financiële positie

Huisvestingsratio
Liquiditeit (current ratio)
Liquiditeit (quick ratio)

2018 Enkel- 2019 Enkel- 2020 Enkel- 2021 Enkel- 2022 Enkelvoudig
voudig
voudig
voudig
voudig
Prognose
Prognose
Prognose
Prognose
Prognose

11,35%

9,97%

8,20%

0,90

0,98

0,94

0,91

0,89

0,89

0,98

0,94

0,91

0,89

Personeelslasten / Rijksbijdragen

81,10%

86,52%

86,20%

86,26%

86,26%

Personeelslasten / Totaal lasten plus
financiële lasten

76,29%

77,17%

77,00%

77,00%

77,00%

2,79%

1,48%

1,00%

1,00%

1,00%

Rentabiliteit
Solvabiliteit I

0,52

0,54

0,57

0,59

0,62

Solvabiliteit II (inclusief voorzieningen)

0,54

0,57

0,60

0,62

0,65

Kengetallen overig

Algemene reserve / Totaal baten plus
financiële baten

2016 Enkel- 2017 Enkelvoudig
voudig
Realisatie
Realisatie

2018 Enkel- 2019 Enkel- 2020 Enkel- 2021 Enkel- 2022 Enkelvoudig
voudig
voudig
voudig
voudig
Prognose
Prognose
Prognose
Prognose
Prognose

42,69%

41,17%

42,73%

43,93%

44,91%

1,64%

2,48%

2,58%

2,60%

2,60%

91,45%

87,86%

88,43%

88,37%

88,37%

Overige overheidsbijdragen en -subsidies /
Totaal baten plus financiële baten

1,94%

2,13%

1,92%

1,93%

1,93%

Investeringen huisvesting / Totaal baten
plus financiële baten

1,74%

1,86%

Investeringen inventaris en apparatuur /
Totaal baten plus financiële baten

3,26%

2,31%

Contractactiviteiten / Totaal baten plus
financiële baten

5,91%

7,17%

6,96%

7,00%

7,00%

Contractactiviteiten / Rijksbijdragen

6,47%

8,16%

7,87%

7,92%

7,92%

Voorzieningen / Totaal baten plus
financiële baten
Rijksbijdragen / Totaal baten plus financiële baten

54

2016 Enkel- 2017 Enkelvoudig
voudig
Realisatie
Realisatie
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