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Aan het bestuur van
Stichting ADP
Ter attentie van M.L.B. van der Lande
Prins Hendriklaan 28
1075 BD Amsterdam
Aalsmeer, 9 juli 2021
Geacht bestuur,
Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2020 van Stichting ADP te Amsterdam.

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant
De jaarrekening van Stichting ADP te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen
informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over
2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van
ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in
overeenstemming met de door Stichting ADP gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij
hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving
toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting ADP. Wij hebben
geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of
een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers
van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte
gegevens.
Wij hebben deze jaarrekening samengesteld voor het bestuur van Stichting ADP met als doel Stichting ADP
in staat te stellen te voldoen aan de plicht de jaarrekening op te maken. Onze samenstellingsverklaring is
uitsluitend bestemd voor het bestuur van Stichting ADP en dient niet te worden verspreid aan of te worden
gebruikt door anderen.
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1.2 Algemeen
Activiteiten
Gedurende het leven van de heer A.H. del Prado had Stichting ADP ten doel het functioneren als een
afgezonderd particulier vermogen als bedoeld in artikel 2.14a Wet op de inkomstenbelasting 2001.
Met ingang van de dag van overlijden van de heer A.H. del Prado op 9 september 2016 is het doel van de
Stichting ADP:
a. het zonder winstoogmerk financieel ondersteunen van ANBI's wier doelstelling is het doen van onderzoek
naar de oorzaak van ernstige ziekten, in het bijzonder kanker, en/of de genezing daarvan;
b. al hetgeen met het hiervoor onder a vermelde rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Op 28 september 2018 is Stichting Hanarth Fonds opgericht. Stichting Hanarth Fonds heeft tevens de
ANBI-status en het doel van Stichting Hanarth Fonds is het zonder winstoogmerk financieel ondersteunen
van wetenschappelijk onderzoek - met name waarin gebruik wordt gemaakt van geavanceerde technologie naar de oorzaak en/of genezing van (met name maar niet uitsluitend zeldzame vormen van) kanker.
Hiertoe heeft Stichting ADP in 2018 € 50.000.000, in 2019 € 5.060.000 en in 2020 € 66.782 geschonken aan
Stichting Hanarth Fonds en zijn de eerder door Stichting ADP gedane toezeggingen aan de onder a.
genoemde ANBI's overgedragen aan Stichting Hanarth Fonds. Stichting ADP houdt zich alleen nog bezig
met de afwikkeling van de nalatenschap. Het bestuur heeft de intentie om te gelegener tijd ook het overige
vermogen aan Stichting Hanarth Fonds te schenken.

Oprichting stichting
Stichting ADP werd opgericht en haar statuten werden vastgesteld bij een op 12 juli 2012 voor Mr. M.P.
Bongard, destijds notaris te Amsterdam, verleden akte.
De statuten van Stichting ADP werden laatstelijk partieel gewijzigd bij een op 13 november 2014 voor
voornoemde notaris Bongard verleden akte. De statuten van de Stichting luiden thans zoals zij bij die akte,
waarin ook de volledig doorlopende tekst van de statuten van de Stichting is opgenomen, werden vastgesteld.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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Wij vertrouwen erop hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn
wij steeds bereid.
Hoogachtend,
Aalsmeer, 9 juli 2021
Accountantskantoor Aemstelhorst B.V.

A.M. van der Meer
Accountant-Administratieconsulent
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2. Jaarrekening

6

Stichting ADP, Amsterdam

2.1 Balans per 31 december 2020
(na resultaatverdeling)

31 december 2020
€
€

31 december 2019
€
€

2.665.315

2.552.014

ACTIVA
Vaste activa
Onroerende zaken
Onroerende zaken
Deelnemingen, aandelen en obligaties en overige
bezittingen
Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Aandelen en obligaties
Overige bezittingen

1

2
3
4
5

10.344.535
140.703
9.883.290
6.476

13.525.199
9.431.442
20.915
20.375.004

22.977.556

Vlottende activa
Vorderingen
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overlopende activa

Bankrekeningen

Totaal activazijde

6
7

8

450.000
2.982.140

147.575
3.432.140

147.575

620.692

914.310

27.093.151

26.591.455
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31 december 2020
€
€

31 december 2019
€
€

24.994.544

23.312.010

PASSIVA
Vermogen
Langlopende schulden
R/c schulden deelneming
Overige schulden

9

10
11

1.979.592

733.158
2.097.359
1.979.592

Kortlopende schulden
12
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva 13

Totaal passivazijde

99.952
19.063

2.830.517

434.155
14.773
119.015

448.928

27.093.151

26.591.455

Samenstellingsverklaring afgegeven
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2.2 Staat van baten en lasten over 2020

€
Bestuurskosten
Overige bedrijfskosten

14
15

30.189
98.867

Som der bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat
Koers- en valutaresultaten en ontvangen 16
dividenden
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 17
Rentelasten en soortgelijke kosten
18
Financiële baten en lasten

Aandeel in resultaat van ondernemingen 19
waarin wordt deelgenomen
Resultaat na belastingen

2020
€

€

2019
€

38.138
5.137.190
129.056

5.175.328

-129.056

-5.175.328

2.016.275
20
-24.041

3.108.654
14
-67.603
1.992.254

3.041.065

1.863.198

-2.134.263

-180.664

-1.761.520

1.682.534

-3.895.783

Samenstellingsverklaring afgegeven
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2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting ADP is feitelijk en statutair gevestigd op Prins Hendriklaan 28, 1075 BD te Amsterdam en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 55695817.

Algemene toelichting
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
Gedurende het leven van de heer A.H. del Prado had Stichting ADP ten doel het functioneren als een
afgezonderd particulier vermogen als bedoeld in artikel 2.14a Wet op de inkomstenbelasting 2001.
Met ingang van de dag van overlijden van de heer A.H. del Prado op 9 september 2016 is het doel van de
Stichting ADP:
a. het zonder winstoogmerk financieel ondersteunen van ANBI's wier doelstelling is het doen van onderzoek
naar de oorzaak van ernstige ziekten, in het bijzonder kanker, en/of de genezing daarvan;
b. al hetgeen met het hiervoor onder a vermelde rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Op 28 september 2018 is Stichting Hanarth Fonds opgericht. Stichting Hanarth Fonds heeft tevens de
ANBI-status en het doel van Stichting Hanarth Fonds is het zonder winstoogmerk financieel ondersteunen
van wetenschappelijk onderzoek - met name waarin gebruik wordt gemaakt van geavanceerde technologie naar de oorzaak en/of genezing van (met name maar niet uitsluitend zeldzame vormen van) kanker.
Hiertoe heeft Stichting ADP in 2018 € 50.000.000, in 2019 € 5.060.000 en in 2020 € 66.782 geschonken aan
Stichting Hanarth Fonds en zijn de eerder door Stichting ADP gedane toezeggingen aan de onder a.
genoemde ANBI's overgedragen aan Stichting Hanarth Fonds. Stichting ADP houdt zich alleen nog bezig
met de afwikkeling van de nalatenschap. Het bestuur heeft de intentie om te gelegener tijd ook het overige
vermogen aan Stichting Hanarth Fonds te schenken.
Informatieverschaffing over schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur van
Stichting ADP zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de
aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de
toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd op actuele waarde of een waarde die de actuele
waarde het best benaderd. Indien geen actuele waarde beschikbaar is vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.
De wijze van omrekening en de verwerking van valutakoersverschillen met betrekking tot
transacties in vreemde valuta voor de balans
Activa en passiva in vreemde valuta's worden omgerekend tegen de koers per balansdatum.

Grondslagen
Materiële vaste activa
Onroerende zaken in Nederland worden gewaardeerd op de laatst bekende WOZ waarde. Onroerende zaken
in het buitenland worden gewaardeerd tegen de waarde in het economisch verkeer op 9 september 2016
omgerekend tegen de koers op balansdatum. Op onroerende zaken wordt niet afgeschreven. Er wordt geen
rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.
Financiële vaste activa
Deelnemingen worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). De
nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor
deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt
uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming.
Als resultaat wordt verantwoord het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de
voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat.
Niet-beursgenoteerde aandelen, certificaten van aandelen en obligaties worden gewaardeerd tegen de waarde
in het economisch verkeer.
Beursgenoteerde aandelen, certificaten van aandelen en obligaties worden gewaardeerd tegen de marktwaarde
per balansdatum.
De overige bezittingen omvatten verstrekte leningen en overige vorderingen. Deze vorderingen worden
gewaardeerd tegen nominale waarde. Bijzondere waardeverminderingen worden ten laste van de staat van
baten en lasten gebracht.
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Langlopende schulden
Langlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Samenstellingsverklaring afgegeven
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Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
De bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin
zij zijn gerealiseerd.
Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van
de desbetreffende activa en passiva.
Te ontvangen dividenden van effecten worden verantwoord zodra Stichting ADP het recht hierop heeft
verkregen.
Opbrengsten van andere effecten en vorderingen, die tot de vaste activa behoren
De opbrengst van aandelen en obligaties bestaat uit ontvangen dividend en gerealiseerde en ongerealiseerde
koers- en valutaresultaten op beursgenoteerde aandelen, certificaten van aandelen en obligaties.
Te ontvangen dividenden op (certificaten van) aandelen worden verantwoord zodra Stichting ADP het recht
hierop heeft verkregen.
Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
Het resultaat is het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande jaarrekening is
gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat voor zover dit aan Stichting ADP wordt
toegerekend.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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2.4 Toelichting op de balans
Activa
1 Onroerende zaken
Onroerende zaken

Lassuslaan 51, Bilthoven
7244 Montebello Avenue, Scottsdale, Arizona, Verenigde Staten
Totaal

31-12-2020
€

31-12-2019
€

2.360.000
305.315
2.665.315

2.301.000
251.014
2.552.014

Lassuslaan 51, Bilthoven
De woning wordt gewaardeerd tegen de WOZ waarde 2021 ten bedrage van € 2.360.000.
7244 East Montebello Avenue, Scottsdale, Arizona, Verenigde Staten
Dit appartement is gewaardeerd tegen de verkoopwaarde ten bedrage van $375.000. Tegen de koers op
waarderingsdatum bedraagt de waardering op 31 december 2020 € 305.315. De verkoop is geformaliseerd
op 28 februari 2021.
Deelnemingen, aandelen en obligaties en overige bezittingen
2 Deelnemingen in groepsmaatschappijen

Deelneming ADP Industries B.V.

31-12-2020
€

31-12-2019
€

10.344.535

13.525.199

Deelneming ADP Industries B.V.
De 100% deelneming in ADP Industries B.V. wordt gewaardeerd op nettovermogenswaarde.
Het verlies van de deelneming bedroeg in 2020 € 180.664.
In 2020 is € 3.000.000 dividend uitgekeerd.

3 Vorderingen op groepsmaatschappijen

R/c ADP Industries B.V.

31-12-2020
€

31-12-2019
€

140.703

-

Het rentepercentage van deze vordering is 2,5% per jaar.
Het rentebedrag, dat in het saldo per 31 december 2020 is begrepen, bedraagt € -18.183.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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4 Aandelen en obligaties

8.612 certificaten Mapper Lithography Holding B.V.
1.282.190 aandelen Fineos Corporation
14.400 aandelen KLA-Tencor Corporation
Effectendepot BinckBank

31-12-2020
€

31-12-2019
€

1
9.883.289

1
2.127.551
2.291.044
5.012.846

9.883.290

9.431.442

8.612 certificaten Mapper Lithograpy Holding B.V.
Deze certificaten hadden in 2016 een conversieprijs van € 2,30 per certificaat, totaal € 19.808.
In 2017 zijn de certificaten afgewaardeerd naar € 1.
1.282.190 aandelen Fineos Corporation
De aandelen zijn in 2020 verkocht.
14.400 aandelen KLA Tencor Corporation
De aandelen zijn in 2020 verkocht.
Effectendepot BinckBank
Blijkens opgave van BinckBank bedraagt de waarde van deze aandelen op 31 december 2020 € 9.883.289.

5 Overige bezittingen

R/c I.J. de Vos van Steenwijk
R/c C.D. del Prado

31-12-2020
€

31-12-2019
€

6.476
-

18.401
2.514

6.476

20.915

R/c I.J. de Vos van Steenwijk
Dit betreft door de stichting betaalde kosten voor mevrouw I.J. de Vos van Steenwijk. De rekening-courant
wordt verrekend met de maandelijks aan mevrouw I.J. de Vos van Steenwijk te betalen toelage.
R/c C.D. del Prado
Dit betreft door de stichting betaalde kosten met betrekking tot de woning aan de Nieuw-Loosdrechtseweg
226 te Loosdrecht. De heer C.D. del Prado heeft deze kosten op 7 februari 2020 terugbetaald aan de
stichting.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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Vlottende activa
Vorderingen
6 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Dividendbelasting

31-12-2020
€

31-12-2019
€

450.000

-

Dividendbelasting
Op 7 juni 2021 heeft de belastingdienst een teruggaafbeschikking ten bedrage van € 450.000 afgegeven
inzake de dividendbelasting over de dividenduitkering door ADP Industries B.V. aan Stichting ADP.

7 Overlopende activa

Nog te ontvangen bedragen
Te verrekenen met schenkingen Stichting Hanarth Fonds
Nog te ontvangen van Computershare

31-12-2020
€

31-12-2019
€

2.982.140

80.793
66.782
-

2.982.140

147.575

Nog te ontvangen van Computershare
Dit betreft de verkoopopbrengst van de op 29 december 2020 verkochte aandelen KLA Tencor Corporation
ten bedrage van $ 3.662.784.

8 Bankrekeningen

Kruisposten
R/c Rabobank
Van Lanschot nr. 22.50.35.308
JPMorgan Chase Bank Estate of del Prado
R/c BinckBank

31-12-2020
€

31-12-2019
€

797
423.039
178.871
17.985

482.914
410.676
20.720

620.692

914.310

Samenstellingsverklaring afgegeven
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Passiva
9 Vermogen

Overige reserve
2020
€

2019
€

Stand per 1 januari
Correctie vermogen
Gecorrigeerde stand per 1 januari
Uit resultaatverdeling

23.312.010
23.312.010
1.682.534

27.641.948
-434.155
27.207.793
-3.895.783

Stand per 31 december

24.994.544

23.312.010

De correctie vermogen bestaat per 1 januari 2019 uit de af te dragen estate tax inclusief boete en rente in de
Verenigde Staten van de heer A.H. del Prado ten bedrage van € 434.155 negatief.

Langlopende schulden

10 R/c schulden deelneming

R/c ADP Industries B.V.

31-12-2020
€

31-12-2019
€

-

733.158

Samenstellingsverklaring afgegeven
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11 Overige schulden
Overige schulden

Onderhoudsverplichting I.J. de Vos van Steenwijk
Vruchtgebruik woning Lassuslaan 51 I.J. de Vos van Steenwijk
R/c ASM International N.V.

31-12-2020
€

31-12-2019
€

1.271.592
708.000
-

1.406.694
690.300
365

1.979.592

2.097.359

Onderhoudsverplichting I.J. de Vos van Steenwijk
De onderhoudsverplichting wordt bepaald aan de hand van de nog te betalen toelage op basis van de
gemiddelde levensverwachting van mevrouw I.J. de Vos van Steenwijk. De maandelijks te betalen toelage
aan mevrouw I.J. de Vos van Steenwijk wordt ten laste gebracht van de onderhoudsverplichting.
Vruchtgebruik woning Lassuslaan 51 I.J. de Vos van Steenwijk
De heer A.H. del Prado heeft bij testament aan mevrouw I.J. de Vos van Steenwijk het levenslang
vruchtgebruik van dit woonhuis gelegateerd. Het vruchtgebruik wordt berekend door het percentage
vruchtgebruik te nemen van de laatst bekende WOZ waarde van de woning. Het percentage vruchtgebruik
bestaat uit de door de belastingdienst voorgeschreven rekenrente van 6% vermenigvuldigd met een
leeftijdsafhankelijke factor. Het recht van vruchtgebruik van het woonhuis is aan mevrouw I.J. de Vos van
Steenwijk geleverd bij een op 30 mei 2017 voor Mr K.F. Tan, notaris te Amsterdam, verleden akte.
R/c ASM International N.V.
De schuld is in 2020 afgelost.

Kortlopende schulden
12 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Estate tax Verenigde Staten
Boete en rente Estate tax Verenigde Staten

31-12-2020
€

31-12-2019
€

99.952

279.767
154.388

99.952

434.155

De estate tax wordt geheven over het onroerend goed in de Verenigde Staten bestaande uit de
appartementen 7244 East Montebello Avenue in Scottsdale (Arizona) en Biltmore Hotel Villas 85016 in
Phoenix (Arizona) en de bij Amerikaanse instellingen aanwezige effecten en liquiditeiten. De estate tax ten
bedrage van $ 313.300 is in 2020 betaald.
De boete en rente over de estate tax ten bedrage van $ 172.893 betreft een inschatting van het maximaal af
te dragen bedrag aan de Amerikaanse belastingdienst. Hiervan is in 2020 $ 50.128 betaald.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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13 Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen bedragen

31-12-2020
€

31-12-2019
€

19.063

14.773

Samenstellingsverklaring afgegeven
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2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
14 Bestuurskosten
Bestuurskosten

Beloning en vacatiegelden
Doorbelasting loonkosten ADP Industries B.V.
Vergoeding uitvoerende werkzaamheden goede doelen
Kosten directievoering mevrouw J.P. van Gasteren

2020
€

2019
€

6.021
6.050
18.118

3.139
10.894
24.105

30.189

38.138

2020
€

2019
€

-60.371
1.058
90.348
67.832

-85.402
-1.085
536
219.451
5.003.690

98.867

5.137.190

2020
€

2019
€

35.443
-59.000
17.700
-213

23.499
-74.000
22.200
405

-

-11.912

-54.301

-1.496

-

-44.098

-60.371

-85.402

15 Overige bedrijfskosten

Kosten onroerende zaken
Kosten boten
Verkoopkosten
Algemene kosten
Financiële ondersteuning ANBI's

Kosten onroerende zaken

Lassuslaan 51, Bilthoven
Mutatie WOZ waarde Lassuslaan 51, Bilthoven
Mutatie vruchtgebruik Lassuslaan 51, Bilthoven
Nieuw-Loosdrechtsedijk 226, Loosdrecht
Belastingen en kosten verkoop Calle Guatla 23 en 25, Denia, Allicante,
Spanje
Resultaat verkoop 7244 Montebello Avenue, Scottsdale, Arizona, Verenigde
Staten
Resultaat verkoop Biltmore Hotel Villas 85016, Phoenix, Arizona, Verenigde
Staten
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Stichting ADP, Amsterdam
Kosten boten

Zeiljacht Skipper

2020
€

2019
€

-

-1.085

2020
€

2019
€

1.000
58
-

536

1.058

536

2020
€

2019
€

56.134
-11.652
23.134
10.891
12.186
-365
20

139.897
60.996
5.570
13.242
-254
-

90.348

219.451

2020
€

2019
€

66.782
1.050

5.000.000
3.690

67.832

5.003.690

Verkoopkosten

Relatiegeschenken
Representatiekosten
Reis- en verblijfkosten

Algemene kosten

Juridische kosten
Kosten vervangingsprocedure aandelen KLA-Tencor Corporation
Notaris en advieskosten
Accountantskosten
Bankkosten
Kostenvergoedingen belastingdienst
Betalingsverschil r/c C.D. del Prado
Overige algemene kosten

Financiële ondersteuning ANBI's

Stichting Hanarth Fonds
Stichting Hanarth Fonds vergoeding algemene kosten

Stichting Hanarth Fonds
De saldi op de bankrekeningen JPMorgan Chase Bank met nummer 12561227, 34421049, 45843941 en
880016354095 zijn in 2019 aan Stichting Hanarth Fonds overgedragen door middel van een cheque. Deze
transactie is op 20 januari 2020 geformaliseerd in een schenking van Stichting ADP aan Stichting Hanarth
Fonds.
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Stichting ADP, Amsterdam
Financiële baten en lasten
16 Koers- en valutaresultaten en ontvangen dividenden
Koers- en valutaresultaten

Aandelen KLA-Tencor Corporation
Effectendepot BinckBank
7244 East Montebello Avenue
Aandelen Fineos Corporation
Overige valutaresultaten

2020
€

2019
€

691.096
166.561
1.085.294
-2.746

1.164.389
28.078
5.252
1.910.861
-5.580

1.940.205

3.103.000

2020
€

2019
€

32.176
-17.844
61.738

5.654

76.070

5.654

2020
€

2019
€

20

14

2020
€

2019
€

18.183

62.834

Ontvangen dividenden

Aandelen KLA-Tencor Corporation
Aandelen ASM International N.V. (oninbare cheques)
Effectendepot BinckBank

17 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Ontvangen bankrente

Bankrente
18 Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente r/c schulden aandelen

R/c ADP Industries B.V.
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Stichting ADP, Amsterdam
Betaalde bankrente

Bankrente
Kredietkosten

2020
€

2019
€

3.330
2.528

4.515
254

5.858

4.769

2020
€

2019
€

-180.664

-1.761.520

19 Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

Resultaat deelneming ADP Industries B.V.
Amsterdam,
Stichting ADP

M.L.B. van der Lande
Bestuurslid, voorzitter

M.A.J. Eijkman
Bestuurslid

R.L. de Bakker
Bestuurslid
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