


















E-BOOKS IN 2018 Meest geleende 
e-books in 2018

Sinds 2014 kunnen leden van de openbare bibliotheek e-books  lenen. 
Elk jaar komen er steeds meer leden met een e-bookaccount  bij en 
worden er meer e-books uitgeleend. 
In deze infographic staan de belangrijkste cijfers over het gebruik  van 
e-books in 2018.
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Opbrengsten programmalijn  2018 2017  2016 2015

Collectie = bezit* 84.670 89.889 100.577 110.114

Leden 14.399 14.647 15.202 13.814

Jeugdleden tot 18 jaar 6.831 6.746 6.990 5.754

Volwassen leden 7.322 7.562 7.893 7.836

Uitleningen excl. verlengingen, 
inclusief bus 305.976 332.396 348.481

Uitleningen excl. verlengingen, 
exclusief bus 308.104 294.396 303.565 307.302

Uitleningen e-books 18.060 17.212 15.926 12.071

Reserveringen door lezers 
Smallingerland buiten Friesland 483 486 423 358

Reserveringen door lezers 
Smallingerland binnen 
Friesland**

22.002 16.104 12.447 6.706

Geleverd aan aanvragers 
binnen Friesland (inclusief 
Smallingerland)**

28.596 22.946 17.323 5.075

Leesgroepen 16 14 13 13

Uitleningen aan leesgroepen 498 498 363 270

Uitleningen ‘Anders lezen’ 2.230 2.967 3.767 3.024

Fries uitleningen 2.229 1.924 2.415 2.8672.8672.4151.9242.229Fries uitleningen

3.0243.7672.9672.230Uitleningen ‘Anders lezen’
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Opbrengsten programmalijn 2018 2017 2016

Aantal locaties BoekStart 30 15 15

Aantal scholen dBoS 26 v.a. 
sept 26

14

Aantal leerlingen dBoS 4.321 4.279 2.626

Aantal boeken dBoS 36.007 32.692 12.342

Aantal boeken per leerling 8,3 7,64 4,7

Aantal uitleningen dBoS 90.650 58.370 18.251

Gemiddeld geleend per 
leerling

20,98 13,64 6,95

Aantal groepsbezoeken aan 
de bibliotheek

72 36 42423672
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Taal | rekenen | internetten

Informatie en advies

Leuke en makkelijke boeken

Digi-Taalhuis

Ta
al huis
Digi

Beter leren lezen en schrijven? Taalvrijwilliger worden?
www.lezenenschrijven.nl 

FC-educatie@fcroc.nl | 088 0602200









Opbrengsten programmalijn 
(aantal deelnemers aanbod)  2018 2017

Digitaalhuis totaal 103 66

Taaltrajecten 87 64

Digisterker 21 14

Klik & Tik 20 2

Belastingformulier/toeslagen 60 434360Belastingformulier/toeslagen

220Klik & Tik

1421Digisterker

6487Taaltrajecten

66103Digitaalhuis totaal

20172018(aantal deelnemers aanbod)
Opbrengsten programmalijn Opbrengsten programmalijn 
(aantal deelnemers aanbod)











Opbrengsten programmalijn  2018 2017 2016 2015
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Klassieke bibliotheek 1-1-2019 1-1-2018

voorleesvrijwilliger 3 *

opruimhulpen 11

klankbordgroep 9

biebexpress 6

Participatie & zelfredzaamheid

Belastingdienst 6

Digitaalhuis 25

FabLab 13

Tablet- & Smartphone Café 2

Persoonlijke ontwikkeling

gastvrouwen 2

Diversen

klusjesman 1

mediaverwerking 1

Totaal 76** 656576**Totaal

1mediaverwerking

1klusjesman

Diversen

2gastvrouwen

Persoonlijke ontwikkeling

2Tablet- & Smartphone Café

13FabLab

25Digitaalhuis

6Belastingdienst

Participatie & zelfredzaamheid

6biebexpress

9klankbordgroep

11opruimhulpen

*3voorleesvrijwilliger

1-1-20181-1-2019Klassieke bibliotheek









 Kengetallen  2018 2017

Liquiditeit 1,3 1,4

Solvabiliteit 15,2% 14,7%14,7%15,2%Solvabiliteit

1,41,3Liquiditeit

20172018 Kengetallen



Baten Lasten

Exploitatiesubsidie gemeente                €       1.355.540 Bestuur en org. €            45.000

Bijdrage Friese literatuur €               2.050 Huisvesting €            78.120

Overige subsidies €            45.000 Afschrijving activa €            59.920

Opbrengsten €          229.025 Personeel €       1.171.900

Specifi eke dienstverlening €          107.425 Administratie €            49.830

Diverse baten €               2.000 Transport €              2.550

Automatisering €            44.940

Collectie en media €          271.720

Specifi eke kosten €              9.000

Diverse kosten €              2.000

Totaal baten €       1.741.040 Totaal lasten €       1.734.980

Bedrijfsresultaat €               6.060

Rentebaten €                  340

Rentelasten €               6.400

Resultaat uit gew. bedrijfsvoering €                      0

Begrote onttrekkingen aan reserves €                      0

Begrote toevoegingen aan reserves €                      0

Resultaat verslagjaar €                      0€                      0Resultaat verslagjaar

€                      0Begrote toevoegingen aan reserves

€                      0Begrote onttrekkingen aan reserves

€                      0Resultaat uit gew. bedrijfsvoering

€               6.400Rentelasten

€                  340Rentebaten
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€              2.000Diverse kosten

€              9.000Specifi eke kosten
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Jaarrekening



BALANS PER 31 DECEMBER 2018 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK SMALLINGERLAND

ACTIVA 31-12-2018 31-12-2017

(na resultaatbestemming)

Materiële vaste activa (1) 440.986 477.210

Vlottende activa (2)

Vorderingen 14.481 35.044

Liquide middelen 369.932 398.040

384.413 433.084

Totaal 825.399 910.294

PASSIVA 31-12-2018 31-12-2017

(na resultaatbestemming)

Eigen vermogen (3)

Reserves 263.068 273.671

263.068 273.671

Voorzieningen (4) 79.237 89.831

Langlopende schulden (5)

Geldleningen o/g 195.833 245.833

195.833 245.833

Kortlopende schulden (6) 287.261 300.959

Totaal 825.399 910.294

te verdelen expl res 0

1



STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK SMALLINGERLAND

BATEN jaarrek.2018 begroting 2018 jaarrek.2017

Subsidies (7)

Exploitatiesubsidie gemeente 1.320.840 1.320.840 1.304.330

Doelsubsidies 1.335 0 8.000

Bijdrage Friese literatuur 2.073 2.050 2.060

Overige subsidies 45.000 45.000 0

1.369.248 1.367.890 1.314.390
Opbrengsten (8) 239.824 229.170 270.038

Specifieke dienstverlening (9) 114.438 103.930 119.408

Diverse baten (10) 3.209 0 17.349

Projectbaten (11) 8.626 0 135.981

Totaal 1.735.345 1.700.990 1.857.166

LASTEN jaarrek.2018 begroting 2018 jaarrek.2017

Bestuur en organisatie (12) 40.643 40.450 44.394

Huisvesting (13) 70.171 71.263 84.769

Afschrijvingen activa (14) 56.509 60.016 62.292

Personeel (15) 1.172.444 1.158.850 1.133.262

Administratie (16) 51.978 50.150 50.382

Transport (17) 1.741 3.120 5.206

Automatisering (18) 39.694 35.941 43.651

Collectie & media (19) 284.430 268.180 257.914

Specifieke kosten (20) 15.875 8.200 12.528

Diverse kosten (21) 179 0 105

Projectkosten (22) 6.458 0 132.143

Totaal 1.740.122 1.696.170 1.826.646

Bedrijfsresultaat -4.777 4.820 30.520

Rentebaten 47 1.580 455

Rentelasten 5.873 6.400 10.778

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -10.603 0 20.197

Onttrekkingen aan (bestemmings)reserves 10.603 0 2.725

Toevoegingen aan (bestemmings)reserves 0 0 22.922

0 0 0
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RESULTAATBESTEMMING 2018
Stichting Openbare Bibliotheek Smallingerland

jaarrek.2018 begroting 2018 jaarrek.2017

Resultaatbestemming

Smallingerland

Onttrekking egalisatiereserve -10.603 0 0

Onttrekking bestemmingsreserve dBos po 0 0 -2.725

Toevoeging bestemmingsreserve investering pand 0 0 22.922

Toevoeging bestemmingsreserve innovatie 0 0 0

-10.603 0 20.197

Het negatieve resultaat is onttrokken aan de egalisatiereserve.

Totaal Stichting Openbare Bibliotheek Smallingerland -10.603 0 20.197
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KASSTROOM PER 31 DECEMBER 2018
Stichting Openbare Bibliotheek Smallingerland

31-12-2018 31-12-2017

Kasstroomoverzicht volgens de indirecte methode:

Bedrijfsresultaat -4.777 30.520

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 56.323 62.292

Mutatie voorzieningen -10.594 414

Mutatie vorderingen 20.156 62.129

Mutatie kortlopende schulden -13.698 -37.999

47.410 117.356

Ontvangen interest 454 1.602

Betaalde interest -5.873 -10.778

Kasstroom uit operationele activiteiten -5.419 -9.176

Investeringen in materiële vaste activa -20.099 -22.821

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -20.099 -22.821

Aflossingen langlopende schulden -50.000 -50.000

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -50.000 -50.000

Toename geldmiddelen -28.108 35.359
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ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
Stichting Openbare Bibliotheek Smallingerland

Toelichting behorende tot de jaarrekening 2018

Algemeen

Voornaamste activiteiten

De stichting is statutair gevestigd te Drachten.

De stichting heeft ten doel in de gemeenten Smallingerland openbare bibliotheken op te richten en in stand
te houden voor het beschikbaar stellen van media en informatie aan een ieder.

Toegepaste standaarden

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving, 
richtlijn 640 "Organisaties zonder winststreven" en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Continuïteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Algemeen

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn 

gebaseerd op historische kosten. 

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen

ervan naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan 

gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van 

het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch 
potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, 

heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt 

wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een

vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg 
alle risico's met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of 

de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans 

opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de 

toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde. 

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 

Opbrengsten worden verantwoord indien alle belangrijke risico’s zijn overgedragen aan de koper

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, de functionele valuta van de stichting. 

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management zich oordelen vormt en schattingen en 

veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van

 activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. 

De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van 
schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden 

waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, 
als afgeleide financiële instrumenten (derivaten) verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten 

wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.

Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd indien de rechtspersoon beschikt over een 

deugdelijk juridisch instrument om het financiële actief en de financiële verplichting gesaldeerd af te wikkelen en de 

stichting het stellige voornemen heeft om het saldo als zodanig netto of simultaan af te wikkelen. Indien sprake is van 

een overdracht van een financieel actief dat niet voor verwijdering uit de balans in aanmerking komt, wordt het 

overgedragen actief en de daarmee samenhangende verplichting niet gesaldeerd.
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ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
Stichting Openbare Bibliotheek Smallingerland

Vervolg

Financiële instrumenten (vervolg)

De stichting maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten.

Materiële vaste activa

De bedrijfsgebouwen en –terreinen en andere vaste bedrijfsmiddelen worden gewaardeerd tegen hun kostprijs, vermin-
derd met de cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen.

De kostprijs bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en overige kosten om de activa op hun plaats en in 
de staat te krijgen noodzakelijk voor het beoogde gebruik. 

Overheidssubsidies worden in mindering gebracht op de kostprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op 
basis van de economische levensduur. 

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:

·        Grond 0%

·        Gebouwen 2,5%-20%

·        Inrichting/inventaris 10%-33,3%

·        Automatisering 20%-25%

·        Transportmiddelen 20%

Op het gebouw wordt afgeschreven tot de restwaarde, deze is inmiddels bereikt.

Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd, indien zij de gebruiksduur van het object verlengen. 

Voor periodiek groot onderhoud wordt verwerkt via een voorziening voor groot onderhoud.

Buiten gebruik gestelde activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.

Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven.

Bijzondere waardeverminderingen 

Voor materiële vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa 

onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare 
waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. 

Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een in eerdere jaren verantwoord 
bijzonder waardeverminderingsverlies is verminderd. Als een dergelijke indicatie aanwezig is, wordt de realiseerbare 

waarde van het betreffende actief geschat.

Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies vindt alleen plaats als sprake is van 
een wijziging van de gehanteerde schattingen bij het bepalen van de realiseerbare waarde sinds de verantwoording

van het laatste bijzonder waardeverminderingsverlies. In dat geval wordt de boekwaarde van het actief opgehoogd 

tot de geschatte realiseerbare waarde, maar niet hoger dan de boekwaarde die bepaald zou zijn (na afschrijvingen) 

als in voorgaande jaren geen bijzonder waardeverminderingsverlies voor het actief zou zijn verantwoord.

Onderhanden projecten

In de waardering van onderhanden projecten worden de kosten die direct betrekking hebben op het project
(zoals personeelskosten voor werknemers direct werkzaam aan het project en andere externe kosten die bij de 

uitvoering van het project worden gebruikt), begrepen. 

De toerekening van opbrengsten en kosten op onderhanden projecten geschiedt naar rato van de verrichte prestaties 
bij de uitvoering van het werk (‘percentage of completion’-methode) per balansdatum. Uitgaven die verband houden

met projectkosten die na de balansdatum tot te verrichten prestaties leiden, worden als activa verwerkt indien het

waarschijnlijk is dat ze in een volgende periode zullen leiden tot opbrengsten. Verwachte verliezen op onderhanden 

projecten worden onmiddellijk in de staat van baten en lasten als last verwerkt.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Na eerste verwerking vindt waardering 
plaats tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode, onder aftrek van een voorziening voor

oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de inbaarheid van 

de vorderingen.

6



ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
Stichting Openbare Bibliotheek Smallingerland

Vervolg

Eigen vermogen

Algemene reserve/ egalisatierekening

Reserve waarin het resultaat na resultaatbestemming wordt gemuteerd. Het betreft in beginsel een vrije

reserve, eventuele beperkingen kunnen zijn opgelegd door de subsidieverstrekker in de subsiedie-

voorwaarden. Hiertoe wordt verwezen naar de toelichting op de balans.

Bestemmingsreserve

Reserve waaraan een beperkte bestedingsmogelijkheid is gegeven door de raad van toezicht van 

de bibliotheek.

Dotaties aan en onttrekkingen uit deze reserves vindt plaats door middel van resultaatbestemming.

De beperkte doelstelling van de reserve wordt uiteengezet in de toelichting op de balans.

Voorzieningen

Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer er sprake is van:

·        een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden; en

·        waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en

·        het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is.

Indien (een deel van) de uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen waarschijnlijk geheel 
of gedeeltelijk door een derde worden vergoed bij afwikkeling van de voorziening, wordt de vergoeding 

als afzonderlijk actief gepresenteerd.

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk 
zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen.

Voor verwachte kosten inzake onderhoud van panden, installaties e.d. wordt een voorziening gevormd. De 
toevoegingen aan de voorziening worden bepaald op basis van het geschatte bedrag van groot onderhoud en de

periode die telkens verloopt tussen de werkzaamheden van groot onderhoud, een en ander zoals blijkend uit een 

meerjarenonderhoudsplan. De kosten van groot onderhoud worden verwerkt ten laste van de voorziening voor 

zover deze is gevormd voor de beoogde kosten.

Langlopende en kortlopende schulden

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd 
tegen reële waarde. Na eerste verwerking vindt waardering plaats tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de 

effectieverentemethode. Indien er geen sprake is van agio of disagio of transactiekosten is de geamortiseerde 

kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld.

Opbrengstverantwoording

Opbrengsten worden alleen verantwoord als er een redelijke zekerheid bestaat dat toekomstige voordelen naar de
stichting zullen toevloeien en dat deze voordelen betrouwbaar kunnen worden ingeschat.

Zodra een betrouwbare schatting kan worden gemaakt van het resultaat van een onderhanden project, worden de

projectopbrengsten en -kosten als opbrengsten en kosten in de staat van baten en lasten verwerkt naar rato van 

de verrichte prestaties per balansdatum

Onder projectopbrengsten wordt verstaan de in het contract overeengekomen indien en voor zover het waarschijnlijk 
is dat de opbrengsten zullen worden gerealiseerd en betrouwbaar kunnen worden bepaald. 

De mate waarin prestaties van een onderhanden project zijn verricht wordt bepaald aan de hand van de tot de 
balansdatum gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten. Indien het resultaat van 

een onderhanden project niet betrouwbaar kan worden bepaald, worden de projectopbrengsten slechts verwerkt 

tot het bedrag van de gemaakte projectkosten dat waarschijnlijk kan worden verhaald. Verwachte verliezen op 

projecten worden onmiddellijk in de staat van baten en lasten opgenomen.
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ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
Stichting Openbare Bibliotheek Smallingerland

Vervolg

Overheidssubsidies

Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten. Zodra er redelijke 
zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en de stichting zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden 

worden zijn verantwoord als subsidie opbrengsten. Subsidies ter compensatie van door de stichting gemaakte kosten

worden systematisch als opbrengsten in de staat van baten en lasten opgenomen in dezelfde periode als die waarin 

de kosten worden gemaakt. Subsidies ter compensaties van de stichting voor de kosten van een actief worden 

systematisch in de staat van baten en lasten opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief.

Overige opbrengsten

De overige opbrengsten bestaan voor een groot deel uit ontvangen contributies en telaatgelden. De opbrengsten 
worden verantwoord zodra deze zijn ontvangen en worden vanaf dat moment systematisch in de staat van baten en

lasten opgenomen.

Personeelsbeloningen

De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de periode waarin de

arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds

betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief 

voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door 
de stichting.

De verplichting uit hoofde van beloningen tijdens dienstverband wordt gewaardeerd tegen nominale waarde van de 

uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen.

Pensioenlasten

De stichting kent voor haar werknemers een opbouwregeling. De regeling is ondergebracht bij het 
bedrijfstakpensioenfonds. De stichting heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval

van tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het effect effect van hoger toekomstige pensioenpremies. 

De pensioenregeling is daarom verwerkt als toegezegde bijdrage regeling; alleen de verschuldigde premies tot en 

met het einde van het boekjaar zijn in de jaarrekening verantwoord. 

Leasing

De stichting kan financiële en operationele leasecontracten afsluiten. Een leaseovereenkomst waarbij de voor- en

nadelen verbonden aan het eigendom van het leaseobject geheel of nagenoeg geheel door de lessee worden 

gedragen, wordt aangemerkt als een financiële lease. Alle andere leaseovereenkomsten classificeren als operationele

leases. Bij de leaseclassificatie is de economische realiteit van de transactie bepalend en niet zozeer de juridische vorm.

Operationele leases

Als de stichting optreedt als lessee in een operationele lease, wordt het leaseobject niet geactiveerd. Leasebetalingen 
inzake de operationele lease worden lineair over de leaseperiode ten laste van de staat van baten en lasten gebracht.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld op basis van de indirecte methode.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018
Stichting Openbare Bibliotheek Smallingerland

ACTIVA

1) Materiële vaste activa

Activa Afschrij-  Aanschafwaarde Boekwaarde Investering   Afschrijving Boekwaarde

 ving % 1-1-2018 1-1-2018 2018 2018 31-12-2018

Grond 0% 23.823 23.823 0 0 23.823

Gebouw 2,5%-20% 985.236 305.977 0 27.847 278.130

Inrichting/inventaris 10-33,3% 231.953 124.777 15.600 21.021 119.356

Automatisering 20-25% 101.463 22.633 4.499 7.455 19.677

Transportmiddelen 20% 9.161 0 0 0 0

Totaal 1.351.636 477.210 20.099 56.323 440.986

De afschrijvingen worden in de toelichting op de exploitatie onder afschrijvingen activa (14) verantwoord.

2) Vlottende activa 31-12-2018 31-12-2017

Vorderingen

Debiteuren 6.222 24.262

Te vorderen BTW 4.784 5.239

Nog te ontvangen bedragen 270 454

Vooruitbetaalde kosten 3.199 4.584

Overige vorderingen en overlopende activa 6 505

14.481 35.044

Liquide middelen

Banken 369.041 396.472

Kassen 259 259

Gelden onderweg 632 1.309

369.932 398.040

Totaal vlottende activa 384.413 433.084

De liquide middelen staan ter vrije beschikking
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018
Stichting Openbare Bibliotheek Smallingerland

PASSIVA

3) Eigen vermogen

Overzicht stichtingskapitaal/reserves

Eigen vermogen Stand per 1-1-2018 Onttrekking Toevoeging  31-12-2018

Egalisatiereserve 175.000 10.603 0 164.397

Bestemmingsreserve dBos po 16.323 0 0 16.323

Bestemmingsreserve investering pand 41.672 0 0 41.672

Bestemmingsreserve innovatie 40.676 0 0 40.676

Totaal 273.671 10.603 0 263.068

Voor de verklaring van de mutaties in de reserves zie resultaatbestemming pagina 3.

De bestemmingsreserve de bibliotheek op school ten behoeve van primair onderwijs is voor toekomstige
implementatiekosten voor de bibliotheek op school ten behoeve van primair onderwijs.
Er is een bestemmingsreserve ter dekking van toekomstige afschrijvingskosten gevormd. 
Er is een bestemmingsreserve ten behoeve van toekomstige innovatie gevormd.

Vreemd vermogen

4) Overzicht voorzieningen

Stand per 1-1-2018 Onttrekking Dotatie  31-12-2018

- onderhoud gebouw Drachten 82.098 11.859 400 70.639

- jubilea 7.733 0 865 8.598

totaal 89.831 11.859 1.265 79.237

Het onderhoudsplan voor onderhoud gebouw Drachten en de voorziening jubilea worden jaarlijks geactualiseerd.

5) Langlopende schulden

Saldo per Saldo per

Overzicht geldleningen 31-12-2017 Opname Aflossing  31-12-2018

Geldlening verstrekt door
Type lening, rente %, jaar van afsluiting
Vervaldatum, oorspronkelijk bedrag

Rabobank

Lineair, 4,75%, 2012 245.833 0 50.000 195.833

maandelijks, € 500.000

totaal 245.833 0 50.000 195.833

TOTAAL LANGLOPENDE SCHULDEN 245.833 0 50.000 195.833

Kortlopende aflossingsverplichtingen (< 1 jaar) 50.000

Langlopende aflossingsverplichtingen (> 5 jaar) 0

*  Gestelde zekerheden hypothecaire lening: de hypotheek is gevestigd op het pand Museumplein 1 te Drachten.

    Daarnaast zijn alle huidige en toekomstige vorderingen uit hoofde van het huurcontract met Doppio verpand.

    Deze zekerheden zijn gesteld ten behoeve van de hypothecaire lening en de kredietfaciliteit op de

    Rekening Courant bij de Rabobank van € 175.000.

6) Kortlopende schulden 31-12-2018 31-12-2017

Te betalen loonheffing en sociale premies 38.170 33.401

Te betalen pensioenpremie 13.680 28.127

Reservering vakantiegeld 42.985 42.007

Reservering vakantiedagen 60.249 57.241

Totaal 155.084 160.776

Crediteuren 75.671 80.612

Vooruitontvangen contributie 45.122 44.374

Vooruitontvangen bedragen projecten 0 3.751

Overige schulden en overlopende passiva 11.384 11.446

Totaal kortlopende schulden 287.261 300.959
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Stichting Openbare Bibliotheek Smallingerland

Niet in de balans opgenomen rechten

In 2012 is een huurovereenkomst afgesloten met de exploitant van de café-ruimte. Deze huurovereenkomst is

verlengd voor een periode van 5 jaar (tot 1 september 2022). De jaarlijkse huuropbrengsten uit hoofde van deze 

overeenkomst bedragen minimaal € 18.000. Op de huurprijs zal jaarlijkse indexatie plaatsvinden.
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2018
Stichting Openbare Bibliotheek Smallingerland

BATEN jaarrek.2018 begroting 2018 jaarrek.2017

7) Subsidies 1.369.248 1.367.890 1.314.390

Bij het inboeken van de subsidies is uitgegaan van:

Beschikking Begroting 2017

Smallingerland beschikking 21/03/18 1.320.840 1.320.840 1.304.330

Totaal 1.320.840 1.320.840 1.304.330

Het resterende verschil is de Friese subsidie (23) en niet begrote doelsubsidies van gemeente Smallingerland (1.335).

De subsidies voor het boekjaar zijn nog niet definitief vastgesteld. Definitieve vaststelling van de subsidies

door de gemeente vindt plaats na overleg van de definitieve jaarrekening aan deze gemeente.

8) Opbrengsten 239.824 229.170 270.038

De opbrengsten zijn 10.700 hoger dan begroot vanwege hogere opbrengsten uit contributies, leengelden en telaat-

gelden.

9) Specifieke dienstverlening 114.438 103.930 119.408

De opbrengsten uit specifieke dienstverlening zijn 10.500 hoger dan begroot door meer inkomsten uit dienst-

verlening scholen en workshops en cursussen.

10) Diverse baten 3.209 0 17.349

De opbrengsten uit diverse baten zijn 3.200 hoger dan begroot door diverse niet begrote bedragen.

11) Projectbaten

(Voor verdere toelichting : zie Projectkosten) 8.626 0 135.981

TOTALE BATEN 1.735.345 1.700.990 1.857.166
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2018
Stichting Openbare Bibliotheek Smallingerland

LASTEN jaarrek.2018 begroting 2018 jaarrek.2017

12) Bestuur en organisatie 40.643 40.450 44.394

De bestuur en organisatiekosten zijn nagenoeg conform begroting.

13) Huisvesting 70.171 71.263 84.769

De post dotatie gebouwen is lager vanwege aanpassing dotatie n.a.v. voorgaande jaarrekening.

De post onderhoud gebouwen is hoger doordat er meer onderhoud is uitgevoerd.

14) Afschrijvingen activa 56.509 60.016 62.292

De kosten voor afschrijvingen activa zijn 3.500 lager dan begroot doordat er minder investeringen zijn gedaan 

dan dat begroot is.

15) Personeel

Lonen en salarissen 844.589 845.110 827.486

Sociale lasten 144.886 142.100 138.672

Pensioenlasten 125.506 123.880 123.569

Overige personeelskosten 57.463 47.760 43.535

1.172.444 1.158.850 1.133.262

De personeelskosten zijn 13.600 overbesteed.

De post recht verlofuren en doorberekende uren worden niet begroot.

De post studiekosten en deskudigheidsbevordering is 6.000 onderbesteed.

Formatie-overzicht per week Werkelijk 2018 (gemiddeld) Begroting 2017 (gemiddeld)

Formatie-uren Smallingerland 719,92 721,25 726,54

20,00 fte 20,03 fte 20,18 fte

16) Administratie 51.978 50.150 50.382

De administratiekosten zijn nagenoeg conform begroting.

17) Transport 1.741 3.120 5.206

18) Automatisering 39.694 35.941 43.651

De automatiseringskosten zijn 3.800 hoger door meer kosten voor onderhoud automatisering dan begroot.

19) Collectie & media 284.430 268.180 257.914

De kosten voor collectie & media is 16.300 hoger dan begroot door meer aanschaffingen van media dan begroot.

20) Specifieke kosten 15.875 8.200 12.528

De specifieke kosten zijn 7.700 hoger dan begroot door hogere kosten voor cursussen en workshops.

21) Diverse kosten 179 0 105

De diverse kosten zijn nagenoeg conform begroting.

22) Projectkosten 6.458 0 132.143

Kosten Baten Saldo

Boekstart 6.458 8.626 -2.168

6.458 8.626 -2.168

TOTALE LASTEN 1.740.122 1.696.170 1.826.646

Bedrijfsresultaat -4.777 4.820 30.520

Rentebaten 47 1.580 455

Rentelasten 5.873 6.400 10.778

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -10.603 0 20.197
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING
Stichting Openbare Bibliotheek Smallingerland

WNT-verantwoording 2018 Stichting Bibliotheken Stichting Openbare Bibliotheek Smallingerland

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op

Stichting Openbare Bibliotheek Smallingerland

Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking

Bezoldiging

Gegevens 2017

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

Toezichthoudende topfunctionarissen

Leden Raad van Toezicht functie

N.K. Tilstra voorzitter

H.J. Kampherbeek lid

J.J.W. Mulder lid

N. Brameijer lid

D. Mulder lid

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking 

die in 2018 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. 

Resultaatbestemming

Voor een overzicht van de resultaatbestemming verwijzen wij naar pagina 3 van de jaarrekening.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum geweest die toelichting vereisen.

n.v.t.

Dienstbetrekking? Ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 75.342

n.v.t.

1

€ 0

Totaal bezoldiging € 85.433

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1

Dienstbetrekking? Ja

bedragen x € 1 K. Meijerman

Functiegegevens Directeur-Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 - 31/12

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

€ 74.943

Beloningen betaalbaar op termijn € 10.490 (pensioenpremie)

Subtotaal € 85.433

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 189.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 181.000

Totaal bezoldiging € 85.452

Beloningen betaalbaar op termijn € 10.110 (pensioenpremie)

Subtotaal € 85.452
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Overige gegevens
Stichting Openbare Bibliotheek Smallingerland

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan: de directie en Raad van Toezicht van Stichting Openbare Bibliotheek Smallingerland

Verklaring over de in het rapport inzake de jaarrekening opgenomen jaarrekening 

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Openbare Bibliotheek Smallingerland (hierna ‘de stichting’) te 

Smallingerland (hierna ‘de jaarrekening') gecontroleerd).

Naar ons oordeel geeft de betreffende jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen 

van de stichting per 31 december 2018 en van het resultaat over 2018, in overeenstemming met Richtlijn voor de 

jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven' en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging 

topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

De jaarrekening bestaat uit:

1 de balans per 31 december 2018;

2 de staat van baten en lasten over 2018; en

3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden 

vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de 

controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van de stichting zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij 

assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben 

wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit:

- het bestuursverslag;

- de overige gegevens;

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;

- alle informatie bevat die op grond van Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven' is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle 

van de jaarrekening of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden 

hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van de directie en de Raad van Toezicht voor de jaarrekening
De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met 

Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven' en de bepalingen van en krachtens de WNT. 

In dit kader is de directie verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als de directie noodzakelijk acht om het 

opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de onderneming in staat is om haar werkzaamheden in 

continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevings-stelsel moet de directie de jaarrekening opmaken op 

basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de 

bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. de directie moet gebeurtenissen en 

omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan 

voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving 

van de stichting.
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Overige gegevens
Stichting Openbare Bibliotheek Smallingerland

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en  

geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het mogelijk is dat wij 

tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht 

dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van 

de jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de 

evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de 

onafhankelijkheidseisen. 

Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van 
fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van 

controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van

materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in 

geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 

doorbreken van de interne beheersing;

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden 

te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te 

spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting;

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de 

redelijkheid van schattingen door de directie en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

- het vaststellen dat de door de directie gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis 

van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel 

zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een

onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om in onze controleverklaring de aandacht te vestigen op 

de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 

verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 

controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de stichting haar 

continuïteit niet langer kan handhaven;

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de Raad van Toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over 

de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 

tekortkomingen in de interne beheersing.

Zwolle, 23 april 2019

KPMG Accountants N.V.

A. van Aalsum-Jongen RA
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