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Josephine Nefkens Stichting (JNS)
te Rotterdam

STAAT van BEZITTINGEN en SCHULDEN per 31 DECEMBER 2021
(na resultaatbestemming)

31-12-2021
€
A. Vaste activa
Financiële vaste activa

31-12-2020
€

€

41.677.493

€

37.379.825

SOM DER VASTE ACTIVA

41.677.493
-----------

37.379.825
-----------

B. Vlottende activa
Vorderingen en
overlopende activa
Liquide middelen

114.833
3.011.933

147.162
2.702.675

SOM DER VLOTTENDE ACTIVA

3.126.766

2.849.837

C. Kortlopende schulden en
overlopende passiva

3.719.556

5.449.990

D. Uitkomst vlottende activa
minus kortlopende schulden

-592.790
-----------

-2.600.153
-----------

E. Uitkomst activa minus
kortlopende schulden

41.084.703

34.779.672

F. Langlopende schulden

0

0

G. Voorzieningen

0

0

H. Stichtingskapitaal
Stamkapitaal, inclusief
indexatie en egalisatiereserve
Bestemmingsreserve

40.572.816
511.887

34.779.672
0

1

41.084.703

34.779.672

41.084.703

34.779.672

Josephine Nefkens Stichting (JNS)
te Rotterdam

STAAT van BATEN en LASTEN over het jaar 2021

2021
€
I. Resultaat uit beleggingen
J. Algemene kosten

2020
€

€

€

2.482.383

1.187.407

4.008

4.881

K. Financieel resultaat
L. Netto resultaat

2

2.478.375

1.182.526

-49.646

-41.149

2.428.729

1.141.377

Josephine Nefkens Stichting (JNS)
te Rotterdam

ALGEMENE TOELICHTING
Algemeen
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.
Dit financieel overzicht is opgesteld conform de codificatie van het Burgerlijk Wetboek (Titel 9,
Boek 2 BW). In afwijking hiervan worden voor beleggingen in aandelen fictieve rendementen
gehanteerd, teneinde de lange termijn projectie van waardefluctuaties tot uitdrukking te brengen.
De fictieve rendementen vormen onderdeel van het resultaat. Afwijkingen van de beurswaarde
per jaareinde en de berekende waarde -inclusief fictief rendement- van de aandelen wordt
- ten gunste of laste- van een egalisatiereserve gebracht. Voor obligaties worden geen fictieve
rendementen gehanteerd. De jaarlijkse waardefluctuaties van obligaties gaan rechtstreeks naar
de egalisatiereserve. Deze reserve wordt over 25 jaar geamortiseerd en naar het netto resultaat
gebracht. Tot die tijd vormt de egalisatiereserve onderdeel van het stamkapitaal.
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
Beleggingen in aandelen en obligaties worden gewaardeerd tegen beurswaarde. Voor de
de proportionele verwerking in het resultaat; zie het onderdeel "Algemeen", bovenstaand.
Participaties zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde, jaarlijks vermeerderd met een fictief
rendement, ten gunste van het resultaat. De uitkeringen van participaties komen in mindering
op deze waarde. Zodra de uitkeringen boven de -cumulatief fictieve- waarde uitkomen, of als
de participatie ten einde loopt, wordt aanvullend resultaat genomen.
Vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden
Deze balansposten worden opgenomen tegen nominale waarden.
Stichtingskapitaal
Het stichtingskapitaal bestaat uit een stamkapitaal en bestemmingsreserve. Het stamkapitaal
wordt jaarlijks geïndexeerd voor het algemeen prijspeil, als onderdeel van de resultaatbestemming. Het resultaat, dat -na genoemde indexatie- beschikbaar komt wordt toegevoegd aan de
bestemmingsreserve. Uit deze reserve worden -naar gelang het aanbod van beschikbare
projecten- toekenningen gedaan aan specifiek doelgerelateerde schenkingen.

GRONDSLAGEN VOOR HET BEPALEN VAN HET NETTO RESULTAAT
Resultaat uit beleggingen
Het resultaat uit beleggingen bestaat uit ontvangen couponrenten, dividenden en fictieve rendementen. Amortisaties van de egalisatiereserve 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
(incl. beleggingsadvisering).
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