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ACCOUNTANTSRAPPORT



Overweg 19, 1713 HX Obdam

Telefoon (0226) 45 16 17

E-mail: info@langedijkenpartners.nl

Aan het bestuur van

S9ch9ng Igeya  

Wilhelminalaan 12  

1815JD Alkmaar

Kenmerk Behandeld door Datum

506.21 JvdB 30 juni 2022

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2021 met betrekking tot de s9ch9ng.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van de s9ch9ng opgesteld, waarin de balans met

tellingen van € 433.146 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 43.170, zijn

opgenomen.

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van S9ch9ng Igeya te Alkmaar is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen

informa9e. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de winst-en-verliesrekening over

2021 met de daarbij horende toelich9ng. In deze toelich9ng 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 in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij

hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administra9eve verwerking en financiële

verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informa9e klopt en dat u ons alle

relevante informa9e aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor

geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid

heeH 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 S9ch9ng Igeya. 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

voorschriHen in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van

deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en

zorgvuldig, integer en objec9ef hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u

verstrekte gegevens.

Van toepassing zijn de algemene voorwaarden betrekking hebbende op opdrachten en werkzaamheden verricht door leden van het Nederlands College van Belas9ngadviseurs. Deze

algemene voorwaarden zijn op 11 mei 2009 onder nummer 146/2009 gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht. Een exemplaar wordt op verzoek kosteloos toegezonden.

Dienstverleners in accountancy en belas�ngzaken



Voor een nadere toelich9ng op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij

u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Tot het verstrekken van nadere toelich9ngen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

Langedijk & Partners - Accountants en Belas9ngadviseurs B.V.

S. Grinwis AA

S�ch�ng Igeya te Alkmaar

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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JAARREKENING



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(na resultaatbestemming)

31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

ACTIVA

Vaste ac�va

Financiële vaste ac�va  (1)

Overige effecten 259.928 232.797

Vlo.ende ac�va

Vorderingen  (2)

Overige belas9ngen en premies sociale

verzekeringen 950 504

Overige vorderingen en overlopende

ac9va 12.500 -

13.450 504

Liquide middelen  (3) 159.768 190.875

 433.146 424.176

S�ch�ng Igeya te Alkmaar

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________________________________

 



31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

PASSIVA

S�ch�ngsvermogen  (4)

Bestemmingsfonds MLD 28.100 -

S9ch9ngsvermogen 47.512 4.342

75.612 4.342

Reserveringen  (5)

356.634 406.634

Kortlopende schulden  (6)

Overige schulden en overlopende

passiva 900 13.200

 433.146 424.176

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2021

€ €

2020

€ €

Ontvangen gi3en en subsidies  (7) 14.470 408.181

Inkoopwaarde van de omzet  (8) - 7.760

Bruto-omzetresultaat 14.470 400.421

Lasten

Dota9e reserveringen  (9) - 399.098

Kantoorkosten  (10) 395 223

Verkoopkosten  (11) - 3.630

Algemene kosten  (12) 1.368 5.417

1.763 408.368

Bedrijfsresultaat 12.707 -7.947

Opbrengst van vorderingen die tot

de vaste ac9va behoren en van effecten (13) 3.957 3.491

Waardeveranderingen van

vorderingen die tot de vaste ac9va

behoren en van effecten  (14) 27.131 1.804

Rentelasten en soortgelijke kosten  (15) -625 -709

Financiële baten en lasten 30.463 4.586

Belas9ngen - -

Resultaat 43.170 -3.361

S�ch�ng Igeya te Alkmaar

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Ac�viteiten

De ac9viteiten van S9ch9ng Igeya, statutair geves9gd te Alkmaar, bestaan voornamelijk uit het verbeteren

van de mul9disciplinaire oncologische zorg in de breedste zin van het woord, welke uitgaat van de

Noordwest Ziekenhuisgroep, alsmede het bevorderen van de kwaliteit van deze oncologische zorg in de

adheren9egebieden van de ziekenhuizen waar de s9ch9ng de hiervoor bedoelde werkzaamheden verricht. 

De s9ch9ng heeH het maken van winst uitdrukkelijk niet tot doel. 

Ves�gingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

S9ch9ng Igeya (geregistreerd onder KvK-nummer 62388193) is feitelijk geves9gd op Wilhelminalaan 12,  te

Alkmaar.

Scha;ngen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van

S9ch9ng Igeya zich verschillende oordelen en schaNngen die essen9eel kunnen zijn voor de in de

jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in ar9kel 2:362 lid 1 BW vereiste

inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schaNngen inclusief de bijbehorende

veronderstellingen opgenomen bij de toelich9ng op de desbetreffende jaarrekeningposten.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële

verslaggeving.

Ac9va en passiva 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. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referen9es opgenomen. Met deze

referen9es wordt verwezen naar de toelich9ng.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplich9ngen en mogelijke verliezen die hun

oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken

van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten

opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen

in de desbetreffende paragrafen.

S�ch�ng Igeya te Alkmaar

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________

- 7 -

___________________________________________________________________________________________________________



GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Financiële vaste ac�va

Overige effecten

Beursgenoteerde effecten die onderdeel zijn van de handelsportefeuille worden gewaardeerd tegen actuele

waarde (reële waarde). De reële waarde van beursgenoteerde effecten is gelijk aan de beurswaarde.

Beursgenoteerde obliga9es die geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille worden gewaardeerd tegen

geamor9seerde kostprijs.

Waardevermeerderingen van op actuele waarde gewaardeerde effecten worden onmiddellijk in de winst- en

verliesrekening verwerkt. Waardeverminderingen van op actuele waarde gewaardeerde effecten worden

eveneens onmiddellijk in de winst- en verliesrekening verwerkt.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenpresta9e,

inclusief de transac9ekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd

tegen de geamor9seerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op

de boekwaarde van de vordering. 

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een loop9jd korter dan twaalf maanden.

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredie9nstellingen onder

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Reserveringen

Algemeen

Reserveringen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplich9ngen die op de

balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en

waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schaQen.

De reserveringen worden gewaardeeerd tegen de beste schaNng van de bedragen die noodzakelijk zijn om

de verplich9ngen per balansdatum af te wikkelen. de reserveringen worden gewaardeerd tegen de nominale

waarde van de uitgaven die naar verwach9ng noodzakelijk zijn om de verplich9ngen af te wikkelen, tenzij 

anders vermeld.

Bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen

Er wordt onderscheidt gemaakt tussen bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen. Het doel van

bestemmingsreserves is door het bestuur van de s9ch9ng bepaald, het doel van de bestemmingsfondsen is

door derden bepaald.

S�ch�ng Igeya te Alkmaar

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
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Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden

afgelost.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde presta9es en de

kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transac9es worden verantwoord in het jaar

waarin zij zijn gerealiseerd.

Opbrengstverantwoording

Algemeen

NeQo-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde

projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aHrek van kor9ngen en dergelijke en van

over de omzet geheven belas9ngen.

Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden 9jdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effec9eve rentevoet

van de desbetreffende ac9va en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met

de verantwoorde transac9ekosten op de ontvangen leningen.

S�ch�ng Igeya te Alkmaar

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Financiële vaste ac�va

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Overige effecten

Belegging effecten 259.928 232.797

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

Overige belas�ngen en premies sociale verzekeringen

Dividendbelas9ng 950 504

Overige vorderingen en overlopende ac�va

Overlopende ac�va

Nog te ontvangen project MLD 12.500 -

3. Liquide middelen

Bankrekening NL11ABNA 0420 3327 90 54.499 71.340

Bestuursrekening NL03ABNA 0444 5454 92 - 17.396

Beleggers Spaarrekening NL05ABNA 0589 2423 93 105.269 102.139

159.768 190.875

S�ch�ng Igeya te Alkmaar

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
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PASSIVA

4. S�ch�ngsvermogen

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Bestemmingsfonds MLD

Bestemmingsfonds MLD 28.100 -

2021

€

2020

€

Bestemmingsfonds MLD

Stand per 1 januari - -

onQrekking -46.900 -

dota9e 75.000 -

Stand per 31 december 28.100 -

S�ch�ngsvermogen

Stand per 1 januari 4.342 7.703

Resultaatbestemming boekjaar 43.170 -3.361

Stand per 31 december 47.512 4.342

5. Reserveringen

Reservering ten behoeve van pa9ënten uit Alkmaar en omgeving 354.098 354.098

Reservering verbouwing polikliniek - 50.000

Reservering renova9e verpleegafdeling 2.536 2.536

356.634 406.634

S�ch�ng Igeya te Alkmaar

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
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6. Kortlopende schulden

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva 900 13.200

Overlopende passiva

Accountantskosten 900 700

Vooruitontvangen project maag lever en darm s9ch9ng - 12.500

900 13.200

S�ch�ng Igeya te Alkmaar

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

2021

€

2020

€

7. Ontvangen gi3en en subsidies

GiHen 14.470 3.984

Schenking S9ch9ng Dokter H.E.J. Ten Kleijfonds - 354.098

Opbrengst Benefiet gala - 50.099

14.470 408.181

8. Inkoopwaarde van de omzet

Lasten Benefiet gala - 7.760

Overige bedrijfslasten

9. Dota�e reserveringen

Reservering verbouwing polikliniek - 45.000

Reservering ten behoeve van pa9ënten uit Alkmaar en omgeving - 354.098

- 399.098

10. Kantoorkosten

Contribu9es en abonnementen 363 191

Internet 32 32

395 223

11. Verkoopkosten

Reclame- en adverten9ekosten - 3.630

12. Algemene kosten

Accountantskosten 1.250 700

Notariskosten - 6.331

Overige algemene kosten 118 -1.614

1.368 5.417

S�ch�ng Igeya te Alkmaar

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
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Financiële baten en lasten

2021

€

2020

€

13. Opbrengst van vorderingen die tot de vaste ac�va behoren en van

effecten

Dividend uit effecten 3.957 3.491

14. Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste ac�va

behoren en van effecten

Koersresultaten effecten 27.131 1.804

15. Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente- en bankkosten 625 709

S�ch�ng Igeya te Alkmaar

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
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Ondertekening van de jaarrekening

Opmaak jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt door het bestuur.

Alkmaar, 30 juni 2022

S9ch9ng Igeya

Namens deze,

 

 

  

 

W.H. Bartels- Schreurs V. Wanders

S�ch�ng Igeya te Alkmaar

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
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