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Josephine Nefkens Stichting (JNS)
te Rotterdam

STAAT van BEZITTINGEN en SCHULDEN per 31 DECEMBER 2019
(na resultaatbestemming)

31-12-2019
€
A. Vaste activa
Financiële vaste activa

31-12-2018
€

€

28.539.786

27.262.358

SOM DER VASTE ACTIVA

28.539.786
-----------

27.262.358
-----------

B. Vlottende activa
Vorderingen en
overlopende activa
Liquide middelen

156.270
10.429.566

178.980
10.289.592

SOM DER VLOTTENDE ACTIVA

10.585.836

10.468.572

8.468.336

8.462.472

C. Kortlopende schulden en
overlopende passiva

€

D. Uitkomst vlottende activa
min kortlopende schulden

2.117.500
-----------

2.006.100
-----------

E. Uitkomst activa min
kortlopende schulden

30.657.286

29.268.458

F. Langlopende schulden

0

0

G. Voorzieningen

0

0

30.657.286

29.268.458

30.657.286

29.268.458

H. Stichtingskapitaal

1

Josephine Nefkens Stichting (JNS)
te Rotterdam

STAAT van BATEN en LASTEN over het jaar 2019

2019
€
I. Resultaat uit beleggingen
J. Algemene kosten

2018
€

€

€

1.224.456

790.542

11.092

3.852

K. Financieel resultaat
L. Netto resultaat

2

1.213.364

786.690

-26.959

-27.819

1.186.405

758.871

Josephine Nefkens Stichting (JNS)
te Rotterdam
ALGEMENE TOELICHTING
Algemeen
Dit financieel overzicht is opgesteld conform de codificatie van het Burgerlijk Wetboek
(Titel 9 Boek 2 BW). Op 15 februari 1973 is de stichting bij notariële akte opgericht. De
Stichting beschikt over een aanwijzing "Algemeen Nut Beogende Instelling" (ANBI),
RSIN 805431433, sinds 1 januari 2008
Doelstelling
Het statutaire doel van de stichting is: De bevordering van onderzoek naar het ontstaan, de
preventie en de verbetering van de diagnostiek en behandeling van kanker en aids, alles in
de ruimste zin van het woord. De stichting moet hiervoor werkzaamheden verrichten die
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend ter bevordering van de wetenschap dienen.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN BEZITTINGEN EN SCHULDEN
Financiële vaste activa
De -onder dit hoofd opgenomen- beleggingen in obligaties zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde,
of lagere nominale waarde. Indien de aanschafwaarde onder de nominale waarde ligt, dan wordt
voor het verschil een koersverschillenreserve gevormd. Mutaties in de koersverschillenreserve
worden als waardemutatie in de staat van baten en lasten verantwoord.
De -onder dit hoofd opgenomen- beleggingen in aandelen- en obligatiefondsen zijn in principe
gewaardeerd tegen marktwaarde. Fluctuaties worden tot op zekere hoogte eveneens in de
koersverschillenreserve gemuteerd. Participaties zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde,
inclusief -(te) ontvangen- dividenden.
Vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden
Deze balansposten worden opgenomen tegen nominale waarden.
Bestemmingsreserve, onderdeel van het Stichtingskapitaal
Het deel van het Stichtingskapitaal, dat door het bestuur bestemd is voor een -vooraf
geoormerkt- doel, wordt bestemmingsreserve genoemd. Deze reserves zijn niet vrij te
besteden, doch zijn bestemd voor toekenning aan doelgerelateerde schenkingen.

GRONDSLAGEN VOOR HET BEPALEN VAN HET NETTO RESULTAAT
Resultaat uit beleggingen
De opbrengsten uit beleggingen bestaan uit couponrente en -(te) ontvangen- dividenden.
Toerekening geschiedt op basis van de periode, waar deze betrekking op hebben.
Mutaties in de koersverschillenreserve zijn eveneens onder dit hoofd gerubriceerd.
Algemene kosten en financieel resultaat
Deze categorieën worden toegerekend aan de perioden waarop deze posten betrekking
hebben, respectievelijk voor het eerst bekend zijn geworden. Het financieel resultaat
bestaat uit het saldo van rentebaten en soortgelijke opbrengsten / rentelasten en
soortgelijke kosten.
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BEZITTINGEN EN SCHULDEN
31-12-2019
€
STICHTINGSKAPITAAL
Stamkapitaal
Bestemmingsreserve
3

31-12-2018
€

34.667.229
-4.009.943

33.155.194
-3.886.736

30.657.286

29.268.458

