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ACCOUNTANTSVERSLAG



Aan het bestuur van
Maurits en Anna de Kock Stichting  
Meibergdreef 9  
1105 ZA Amsterdam  

Amsterdam,  20 december 2013

Betreft: Jaarrekening 2012

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij in concept verslag uit over boekjaar 2012 met betrekking tot uw stichting.

1                ONTBREKEN VAN DE VERKLARING

Aangezien de werkzaamheden in het kader van de door u verstrekte opdracht nog niet zijn afgerond
mogen wij nog geen verklaring verstrekken.

OPDRACHT

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2012 van Maurits en Anna de Kock Stichting te
Amsterdam bestaande uit de balans per 31 december 2012 en de winst-en-verliesrekening over 2012 met
de toelichting samengesteld.

Onze samenstellingsverklaring is opgenomen op pagina 4.

2                ALGEMEEN

2.1                Bedrijfsgegevens

De Maurits en Anna de Kock Stichting werd blijkens akte d.d. 12 juni 2007 opgericht, en is statutair
gevestigd te Amsterdam.

De stichting heeft ten doel: het bevorderen van het wetenschappelijk experimenteel kankeronderzoek, en
voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting is bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam ingeschreven in het handelsregister onder
nummer 41199974.



2.2                Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door:
- Prof. dr. C.R.N. Rasch (voorzitter)
- Dr. J. Crezee (secretaris)
- Prof. dr. P.C.W. Hogendoorn
- Dr. S.C. Linn

2.3                Oprichting stichting

Bij notariële akte d.d. 12 juni 2007 verleden voor notaris mr. R.J.C. van Helden te Amsterdam is opgericht
de Maurits en Anna de Kock Stichting. De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum /
respectievelijk eerdere datum gedreven voor rekening en risico van de Maurits en Anna de Kock
Stichting.

concept
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3                ONTBREKEN VAN DE VERKLARING

Aangezien de werkzaamheden in het kader van de door u verstrekte opdracht nog niet zijn afgerond
mogen wij nog geen verklaring verstrekken.
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JAARREKENING



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2012
(na winstbestemming)

31 december 2012

� �

31 december 2011

� �

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende
activa  (1)

Overige vorderingen en overlopende
activa 4.293 11.049

Effecten  (2) 2.325.563 1.709.798

Liquide middelen  (3) 120.008 583.852

 2.449.864 2.304.699
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31 december 2012

� �

31 december 2011

� �

PASSIVA

Eigen vermogen  (4)

Kapitaal stichting 2.433.734 2.302.734

Kortlopende schulden  (5)

Overige schulden en overlopende
passiva 16.130 1.965

 2.449.864 2.304.699

concept

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 6 -

___________________________________________________________________________________________________________
Maurits en Anna de Kock Stichting te Amsterdam



2                WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2012

2012

� �

2011

� �

Bedrijfskosten

Kantoorkosten  (6) 24 27
Verkoopkosten  (7) 300 -
Algemene kosten  (8) 98.263 130.664

 98.587 130.691

Bedrijfsresultaat -98.587 -130.691

Opbrengst van vorderingen die tot
de vaste activa behoren en van
effecten  (9) 18.628 42.497
Rentebaten en soortgelijke
opbrengsten  (10) 8.164 6.720
Waardeveranderingen van
vorderingen die tot de vaste activa
behoren en van effecten  (11) 202.795 -204.166

Financiële baten en lasten 229.587 -154.949

Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening 131.000 -285.640

Belastingen resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening - -

Resultaat 131.000 -285.640
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3                KASSTROOMOVERZICHT 2012

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2012

� �

2011

� �

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat -98.587 -130.691
Aanpassingen voor:
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen 6.756 -9.940
Mutatie kortlopende schulden (exclusief
kortlopend deel van de langlopende
schulden) 14.165 -174

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -77.666 -140.805

Rentebaten 8.164 6.720
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste
activa behoren en van effecten 18.628 42.497
Waardeveranderingen van vorderingen die
tot de vaste activa behoren en van effecten 202.795 -204.166

229.587 -154.949

Kasstroom uit operationele activiteiten 151.921 -295.754

Samenstelling geldmiddelen

2012

� �

2011

� �

Liquide middelen per 1 januari 583.852 210.201
Vlottende effecten per 1 januari 1.709.798 2.379.203

2.293.650 2.589.404

Mutatie liquide middelen -463.844 373.651
Mutatie effecten 615.765 -669.405

151.921 -295.754

Geldmiddelen per 31 december 2.445.571 2.293.650
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4                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld conform Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek 
(BW).

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen zijn gewaardeerd op nominale waarde, zo nodig onder aftrek van een voorziening voor
oninbaarheid.

Effecten

De ter beurze genoteerde effecten worden gewaardeerd tegen de reële waarde. De gerealiseerde en
niet-gerealiseerde waardeveranderingen van de ter beurze genoteerde effecten worden in de winst-en-
verliesrekening verantwoord.

De niet ter beurze genoteerde effecten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs danwel lagere
marktwaarde waarbij is uitgegaan van de individuele effecten.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

 GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.

Bedrijfskosten

Onder bedrijfskosten zijn kosten opgenomen die toe te rekenen zijn aan het verslagjaar, met
inachtneming van hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

concept
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Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -
lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

 GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET  KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, de kortlopende schulden aan
kredietinstellingen en de vlottende effecten.
De effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide beleggingen.

Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers.
Koersverschillen inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder
de kasstroom uit financieringsactiviteiten. 
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5                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012

1. Vorderingen en overlopende activa

31-12-2012 

�

31-12-2011

�

Overige vorderingen en overlopende activa

Bankrente 1.214 2.442
Couponrente 2.981 8.607
Dividend 98 -

4.293 11.049

2. Effecten

Effecten 2.325.563 1.709.798

3. Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V., bestuurrekening 99.940 583.852
ABN AMRO Bank N.V., vermogensbeheer rekening 20.068 -

120.008 583.852
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PASSIVA

4. Eigen vermogen

2012

�

2011

�

Kapitaal stichting

Stand per 1 januari 2.302.734 2.588.374
Resultaatbestemming boekjaar 131.000 -285.640

Stand per 31 december 2.433.734 2.302.734

5. Kortlopende schulden

31-12-2012 

�

31-12-2011

�

Overige schulden en overlopende passiva

Accountantskosten 3.999 -
Rente- en bankkosten 12.131 1.965

16.130 1.965
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6                TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2012

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2012 geen werknemers werkzaam.

Overige bedrijfskosten

2012

�

2011

�

6. Kantoorkosten

Contributies en abonnementen 24 27

24 27

7. Verkoopkosten

Representatiekosten 300 -

8. Algemene kosten

Accountantskosten 4.000 -
Toegekende subsidies 94.263 130.664

98.263 130.664

Financiële baten en lasten

9. Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en
van effecten

 Effecten

Ontvangen cashdividend binnenland 594 1.464
Ontvangen cashdividend buitenland 30.476 32.295
Ontvangen stockdividend 20 387
Retourontvangen bronbelasting - 603
Ontvangen coupon rente 7.875 17.892
Beheer- en bewaarloon -20.337 -10.144

18.628 42.497

10. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Bankrente 8.164 6.720

11. Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa
behoren en van effecten

Koersresultaten effecten 202.795 -204.166
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Ondertekening van de jaarrekening

Amsterdam, 20 december 2013

Prof. dr. C.R.N. Rasch Dr. J. Crezee 

Prof. dr. P.W.C. Hogendoorn Dr. S.C. Linn 
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OVERIGE GEGEVENS

1                Ontbreken van de verklaring

Aangezien de werkzaamheden in het kader van de door u verstrekte opdracht nog niet zijn afgerond
mogen wij nog geen verklaring verstrekken.

2                Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben geen gebeurtenissen na 31 december 2012 plaatsgevonden die de huidige financiële positie in
belangrijke mate doen afwijken van hetgeen uit de balans blijkt of die een verandering of toelichting
noodzakelijk maken in de jaarrekening. Dit is eveneens verklaard in de bevestiging bij de jaarrekening. 
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