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Josephine Nefkens Stichting (JNS)
te 's-Gravenhage

STAAT van BEZITTINGEN en SCHULDEN per 31 DECEMBER 2015
(na resultaatbestemming)

31-12-2015
€
A. Vaste activa
Financiële vaste activa

€

12.065.894

€

15.747.294

SOM DER VASTE ACTIVA
B. Vlottende activa
Vorderingen en
overlopende activa
Liquide middelen

31-12-2014
€

12.065.894

407.662
22.163.365

15.747.294

479.597
17.596.179

SOM DER VLOTTENDE ACTIVA

22.571.027

18.075.776

729.938

731.414

D. Uitkomst vlottende activa
min kortlopende schulden

21.841.089

17.344.362

E. Uitkomst activa min
kortlopende schulden

33.906.983

33.091.656

F. Langlopende schulden

0

0

G. Voorzieningen

0

0

33.906.983

33.091.656

33.906.983

33.091.656

C. Kortlopende schulden en
overlopende passiva

H. Stichtingskapitaal
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Josephine Nefkens Stichting (JNS)
te 's-Gravenhage

STAAT van BATEN en LASTEN over het jaar 2015

2015
€
I. RESULTAAT UIT EFFECTEN
J. ALGEMENE KOSTEN

2014
€

€

€

694.948

653.048

1.931

3.616
693.017

649.432

K. RENTE INKOMSTEN PER SALDO

122.310

198.228

L. NETTO RESULTAAT

815.327

847.660
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Josephine Nefkens Stichting (JNS)
te 's-Gravenhage

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 opgenomen. Mutaties in de koersverschillenreserve worden als waardemutaties in de staat van baten en lasten verantwoord.
Vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden
Deze balansposten worden opgenomen tegen nominale waarden.
Bestemmingsreserves, 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 effecten
De opbrengsten uit effecten bestaan uit rente vergoedingen van obligatieleningen.
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
31-12-2015
€
STICHTINGSKAPITAAL
Stamkapitaal
Bestemmingsreserves
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31-12-2014
€

29.899.095
4.007.888

29.708.958
3.382.698

33.906.983

33.091.656

