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1                BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na winstbestemming)

31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Financiële vaste activa  (1)

Participaties StAL 247.944 238.673

Vlottende activa

Liquide middelen  (2) 3.498 353

TOTAAL ACTIVA 251.442 239.026

PASSIVA

Reserves en fondsen  (3)

Algemene reserve 251.442 239.026

TOTAAL PASSIVA 251.442 239.026
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisatie
2020

€

Realisatie
2019

€
Baten

Baten uit beleggingen  (4) 12.771 34.810

Som van de geworven baten 12.771 34.810

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Subsidies - 1.764
Barge Forum 289 1.593

289 3.357

Financiële baten en lasten  (5) 66 66

Saldo 12.416 31.387
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

Op 24 mei 1996 is de Stichting ter financiering van Barge's Anthropologica opgericht. De stichting stelt zich
ten doel het financieel ondersteunen van het onder de Rijksuniversiteit Leiden ressorterende Instituut Barge's
Anthropologica, wel instituut zich tot taak heeft gesteld zich op nationaal niveau in te zetten om de in
Nederland aanwezige fysische antropologische kennis te behouden, te vermeerderen en te evalueren.

Barge's Anthropologica is een eerbewijs aan Professor dr. J.A.J. Barge, die van 1919 tot 1949 hoogleraar
fysische antropologie aan de Rijksuniversiteit Leiden was en die overtuigend inhoud heeft gegeven aan het
maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel, dat bij het vak past.

Begin 2015 is de Nederlandse Stichting voor Antropobiologie opgeheven. Het bij de opheffing ontstane batige
saldo van deze stichting is overgedragen aan de Stichting ter financiering van Barge's Anthropologica.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening 2020 is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en
de Richtlijn verslaggeving Organisaties zonder Winststreven (RJ640) van de Raad voor de Jaarverslaggeving.
De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op historische kosten en kostprijzen.

Activa en passiva (met uitzondering van het eigen vermogen) worden in het algemeen gewaardeerd tegen de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is
vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het
bestuur van Stichting ter financiering van Barge's Anthropologica zich over verschillende zaken een oordeel
vormt, en dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen
bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de
aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de
toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Financiële vaste activa

De overige effecten zijn gewaardeerd op basis van actuele waarde.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Stichting ter financiering van Barge's Anthropologica te Leiden
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 5 -

___________________________________________________________________________________________________________



GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten
met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,
voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan
dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten
van uitgegeven en ontvangen leningen.
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Financiële vaste activa

Met ingang van 2015 zijn de middelen van de stichting belegd in effecten. De beleggingen van Stichting ter
financiering van Barge's Anthropologica zijn ondergebracht in de Stichting Administratiefonds Leiden (StAL).
Het verloop van de beleggingen is als volgt:

Participaties
StAL

€

Waarde participaties 1 januari 2020 238.673
Onttrekkingen en stortingen -3.500
Resultaat participaties 12.771

Stand per 31 december 2020 247.944

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

2. Liquide middelen

ABN AMRO Bank, Vermogensspaarrekening 5 50
ABN AMRO Bank, Betaalrekening 3.493 303

3.498 353
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PASSIVA

3. Eigen vermogen

2020

€

2019

€

Algemene reserve

Stand per 1 januari 239.026 207.639
Resultaatbestemming 12.416 31.387

Stand per 31 december 251.442 239.026
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisatie
2020

€

Realisatie
2019

€
4. Baten uit beleggingen

Ongerealiseerde koersresultaten 12.771 34.810

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2020 geen werknemers werkzaam.

5. Financiële baten en lasten

Bankkosten -66 -66
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6                OVERIGE TOELICHTING

Bestemming van de winst 2020

Het bestuur stelt voor om de winst over 2020 als volgt te bestemmen:

2020

€

Resultaat 12.416

Toevoeging algemene reserve 12.416

Ondertekening bestuur voor akkoord

Leiden, 15 februari 2021

Prof.dr. G.J.R. Maat Dr. R. Schats 

Dr. A.E. van der Merwe Dhr. F.A.J. Barge 

Dr. H.H. de Boer Ir. H.H. Nauta 

Prof.dr. R.J. Oostra
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