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STICHTING TOT STEUN VAN 
HET IKAZIA ZIEKENHUIS 
ROTTERDAM

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

2020 2019

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Financiële vaste activa 512.936 504.068

Vlottende activa 

Vorderingen
Liquide middelen 530.783 1.027.199

530.783 1.027.199

Totaal activa 1.043.719 1.531.267

PASSIVA

Eigen vermogen

45 45
1.020.588 1.125.914

373.760

Stichtingskapitaal 
Algemene reserve 
Bestemmingsfonds

1.020.633 1.499.719

Kortlopende schulden 23.085 31.549

Totaal passiva 1.043.719 1.531.267
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STICHTING TOT STEUN VAN 
HETIKAZIA ZIEKENHUIS 
ROTTERDAM

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

2020 2019

€ €

Baten

Contributies en giften 
Opbrengst beleggingen 
Ongerealiseerd koersresultaat

405.122 156.149
-284 1.569

8.868 107.974

413.706 265.691

Lasten

Kosten van beheer 10.731 12.479
Bijdrage Ikazia Ziekenhuis 892.224 207.485

902.955 219.964

Resultaat -489.249 45.727

VOOR WAARMERKINGS- 
DOELEINDEN

&erstegen accountants 
en adviseurs B.V.

Behorend bij verklaring 

afgegeven d.d. 10-06-2021.
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TOELICHTING OP DE BALANS EN REKENING VAN BATEN EN LASTEN

I. ALGEMEEN 

1. Algemeen
De stichting, statutair gevestigd te Rotterdam, heeft tot doel het verkrijgen van inkomsten voor bijzondere voorzieningen, welke voor haar ziekenhuis naar oordeel van 
het bestuur van het Ikazia Ziekenhuis noodzakelijk worden geacht en niet kunnen worden verkregen uit de exploitatie van haar ziekenhuis of andere vestigingen.

Stelsel- en schattingswijzigingen
In 2020 hebben zich geen stelsel- en/of schattingswijzigingen voorgedaan.

Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur van de stichting 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 inzicht noodzakelijk 
is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekening posten.

2. Grondslagen van waardering van activa en passiva
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de grondslagen zoals hieronder opgenomen. De gehanteerde grondslagen zijn gebaseerd op de 
verslaggevingsregels voor micro-rechtspersonen (Ml).

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld 
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Financiële vaste activa
De effecten worden gewaardeerd tegen historische kostprijs of lagere marktwaarde.

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde 
van de vordering. De vorderingen hebben een looptijd van korter dan 1 jaar.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale 
waarde.

Schulden
Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Na eerste verwerking vindt waardering plaats tegen de geamortiseerde kostprijs, zijnde het 
verwachte bedrag van de betaling. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

3. Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met 
inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Giften en bijdragen worden verantwoord in het jaar waarin deze worden ontvangen. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. 
De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Baten
De baten bestaan uit contributies en giften, alsmede de opbrengsten van beleggingen en positieve (al dan niet gerealiseerde) koersresultaten.
De overige giften zijn in 2020 hoger ten opzichte van 2019. Dit wordt veroorzaakt door een ontvangen legaat van ruim € 48K in 2020.

Lasten
De lasten bestaan uit de kosten van beheer van de stichting, bijdragen aan het Ikazia ziekenhuis, alsmede negatieve (al dan niet gerealiseerde) koersresultaten.

4. Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum
Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de datum van het opmaken van 
de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.

Gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum hebben zich geen relevante gebeurtenissen (waaronder bijdragetoezeggingen) voorgedaan.
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II. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

2020 2019
€ €

Obligaties

Var. AEGON 04/perp. 512.936 504.068

Totaal 512.936~ 504.06T

Balans per 1 januari 504.068 396.094
Koersresultaat obligaties 8.868 107.974
Verkoop 3.83 BP Capital Markets

Balans per 31 december  512.936 504.068

Vorderingen

Nog te ontvangen rente

2020
€

2019
€

Liquide middelen

ING rekening-courant 
ABN AMRO rekening-courant 
ABN AMRO Private banking 
ABN AMRO Private banking extra

Eigen vermogen

Stichtingskapitaal

Algemene reserve:
Balans per 1 januari
Mutatie saldo van de rekening van baten en lasten (excl. geoormerkte 
giften)
Balans per 31 december

Bestemmingsfonds (geoormerkte giften):
Balans per 1 Januari
Bij: in boekjaar ontvangen geoormerkte giften 
Bij: in boekjaar eigen middelen t.b.v. bouwfase V 
Af: in boekjaar bestede geoormerkte giften 
Bij/af: resultaat op geoormerkte giften 
Balans per 31 december

Kortlopende schulden

Accountant
Rekening-courant Ikazia ziekenhuis (*)

239.139 733,109
7.576 10.043

46.441 46.438
237.626 237.609

530.783 1.027.199

45 45

1.125.914 1.214.007
-105.326

-88.093
1.020.588 1.125.914

373.760 239.940
306.077 133.820

10.163 -

-690.000

- 373.760

3.443 3.443
19.642 28.106
23.085 31.549

(*) Deze rekening-courant verhouding bestaat ten opzichte van het ikazia Ziekenhuis, deze organisatie kan worden 
aangemerkt als een verbonden partij. Over deze rekening-courant-verhouding wordt geen rente berekend.

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Op balansdatum is geen sprake van relevante bijdragetoezeggingen of anderzins vermeldenswaarde niet in de 
balans opgenomen activa en verplichtingen
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KI. TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

2020 2019
€ €

Contributies en giften

Individuele contribuanten 24.775 18.096
Kerken 2.288 4.207
Cadeau projecten 4.007 -
Overige giften 67.974 25
Toezegging bouwfase V - algemeen - 61.180
Toezegging bouwfase V - kinderafdeling 114.221 67.500
Toezegging bouwfase V - oncologie 191.856 5.140

405.122 156.149

De toezeggingen voor bouwfase V worden gedoteerd in een 
bestemmingsfonds. De besteding volgt in 2020 bij de inrichting van de afdeling 
(kinder) oncologie in de nieuwbouw.

Opbrengst beleggingen

129 1.474
413  94
284 1.569

Opbrengsten obligaties 
Rente banksaldi

Ongerealiseerd koersresultaat 8.868 107.974
8.868 107.974

subtotaal opbrengsten 413.706 265.691

Kosten van beheer

Administratie- en secretariaatskosten 7.587 9.194
Accountantskosten 3.025 3.025
Kosten betalingsverkeer 118 260

10.731 12.479

Bijdragen Ikazia ziekenhuis

Predikant 87.688 93.652
Fondswerver
Pubilciteitskosten (t.b.v. bijdrage in kosten Ikazia Nieuws, open dag en opening

35.203 21.654

MKC) 23.556 18.553
Overige kosten 4.055 2.161
Reiskosten vrijwilligers 21.647 23.994
App routewijzer Ikazia 3.765 1.859
Bijdrage diversen (kerkdiensten) 135 132
Tijdschriften patiënten 9.961 13.910
Tovertafel - 7.230
Meubilair hoofdingang • 24.340
Stichting Helpdigitaal donatie tablets 6.050 -
Bijdrage bouwfase V 10.163 -
Doorstorting bouwfase V naar ikazia (inclusief ontvangsten vorige jaren) 690.000

892.224 207.485

Ongerealiseerd koersresultaat - -

subtotaal kosten 902.955 219.964

Resultaat -489.249 45.727

Ongerealiseerd koersresultaat 8.868 107.974
Gerealiseerd koersresultaat ______________________________- _________

8.868 107.974

Resultaat exclusief ongerealiseerd koersresultaat -498.117 -62.247
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VERSTEGEN
accountants en adviseurs

Aan het bestuur van 
Stichting Vrienden van Ikazia

NOOUDENDiJK 207 

l'OSTBUS 574 

3300 AN DORDRECHT

T, (078i 648 15 55 

Nr. 1092 F. (078)648 15 59

1NFOOSVERSTEG EN ACCOUNTANTS.NL 

vvwvv.verstegenaccountants.nl

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

A. Verklaring over de in de jaarverslaglegging opgenomen jaarrekening 2020 

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Vrienden van Ikazia te Rotterdam gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in de jaarverslaglegging opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte 
en de samenstelling van het vermogen van Stichting Vrienden van Ikazia per 31 december 2020 en van het 
resultaat over 2020 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn Ml Microrechtspersonen.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2020;
2. de rekening van baten en lasten over 2020; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 

toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Vrienden van Ikazia zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

B. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in over
eenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn Ml Microrechtspersonen. In dit kader is het bestuur 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van 
de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur 
de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft 
om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 
alternatief is.

VÜISTIÜEN ACCOUNTAN1S EN ADVISEURS BV - K.VX NR. >-RH2|iW
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Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
organisatie haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van 
de stichting.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk 
is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die 
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van 
onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voor
schriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als 
gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden 
en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude 
is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan 
sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het 
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben 
niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting;

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 
jaarrekening staan;

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens 
het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn 
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan 
voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om 
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. 
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd 
op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige 
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet 
langer kan handhaven;

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toe
lichtingen; en

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenis
sen.



Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over 
de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 
tekortkomingen in de interne beheersing.

Wij bevestigen aan de het bestuur dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben 
nageleefd. Wij communiceren ook met de het bestuur over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze 
onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze 
onafhankelijkheid te waarborgen.

Dordrecht, 10 juni 2021

Verstegen accountants en adviseurs B.V.,

was getekend,
drs. F. van der Plaat RA


