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Algemeen
Doelstelling
De stichting heeft ten doel:
-

-

Het bevorderen, faciliteren en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van
chirurgische toepassingen en technieken zoals bijv. vaatchirurgie, traumachirurgie, gastrointestinale en oncologische chirurgie en bariatrie;
Het geven van onderwijs en voorlichting over chirurgische toepassingen en technieken;
Het werven en beheren van fondsen met als doel de verworden middelen te besteden aan
wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in het kader van gezondheidszorg;
Het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Activiteitenverslag
Inleiding
Stichting Chirurgische Innovatie is in 2014 opgericht en is toen direct aangevangen met haar
activiteiten.

Kernprincipes en uitgangspunten van Stichting Chirurgische Innovatie
Stichting Chirurgische Innovatie heeft als statutaire doelstelling:
-

-

Het bevorderen, faciliteren en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van
chirurgische toepassingen en technieken zoals bijv. vaatchirurgie, traumachirurgie, gastrointestinale en oncologische chirurgie en bariatrie;
Het geven van onderwijs en voorlichting over chirurgische toepassingen en technieken;
Het werven en beheren van fondsen met als doel de verworven middelen te besteden aan
wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in het kader van gezondheidszorg.
Het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Werving van fondsen
In 2019 is een onderzoeksbijdrage verkregen van:
-

Stichting Stop Kanker

Door het bestuur is bezien of de besteding van de fondsen past binnen de statutaire doelstelling van
Stichting Chirurgische Innovatie. Het bestuur kan in dat kader besluiten om nader te bepalen
wetenschappelijk onderzoeken te faciliteren die in de lijn van de doelstelling van Stichting
Chirurgische Innovatie liggen.

Missie en werkzaamheden van Stichting Chirurgische Innovatie
In 2019 vond voortzetting van de volgende projecten plaats:
-

-

Project ‘Quantitative monitoring of abdominal aortic aneurysms using three-dimensional
ultrasound’, met behulp van een bijdrage van Stichting Lijf en Leven (gestart 2014);
Project ‘Van controverse naar consensus: naar een uniforme- en betere behandeling van
patiënten met peritoneale metastasen van colorectale origine’, met behulp van een bijdrage van
Stichting Stop Darmkanker (gestart 2016);
Project ‘Functionele echografie en elastografie van plaques in de halsslagaders ter preventie van
een herseninfarct’, met behulp van een bijdrage van Stichting Lijf en Leven (gestart 2016).
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-

Project ‘Onderzoeken voor het optimaliseren van multimodale behandelstrategieën van het
peritoneaal gemetastaseerd coloncarcinoom’, met behulp van een bijdrage van Stichting
Onderzoeksfonds Catharina (gestart 2018).

Beloning beleidsbepalers
De bestuurders van Stichting Chirurgische Innovatie ontvangen geen beloning voor hun
werkzaamheden. Onkosten gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden
vergoed, mits niet bovenmatig.

Tenslotte
Met voortzetting van haar activiteiten in 2019 zijn verdere stappen gezet richting het uiteindelijke
doel van Stichting Chirurgische Innovatie, namelijk om door haar wetenschappelijk onderzoek de
gezondheidszorg in het algemeen en in het bijzonder de chirurgische toepassingen en technieken op
het gebied van vaatchirurgie, traumachirurgie, gastro-intestinale en oncologische chirurgie en
bariatrie verder te ontwikkelen en te verbeteren.
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Jaarrekening
Balans per 31 december 2019
(na resultaatbestemming)
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Staat van baten en lasten over 2019

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Chirurgische Innovatie is feitelijk en statutair gevestigd op Michelangelolaan 2, 5623 EJ te
Eindhoven en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 60821779.

Algemene toelichting
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De activiteiten van Stichting Chirurgische Innovatie bestaan voornamelijk uit:
-

-

Het bevorderen, faciliteren en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van
chirurgische toepassingen en technieken zoals bijv. vaatchirurgie, traumachirurgie, gastrointestinale en oncologische chirurgie en bariatrie;
Het geven van onderwijs en voorlichting over chirurgische toepassingen en technieken;
Het werven en beheren van fondsen met als doel de verworden middelen te besteden aan
wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in het kader van gezondheidszorg;
Het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Informatieverschaffing over schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding
van Stichting Chirurgische Innovatie zich verschillende oordelen en schattingen 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 desbetreffende
jaarrekeningposten.
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Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is samengesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek
2 BW en de richtlijnen van de jaarverslaggeving van kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door
de Raad van de Jaarverslaggevingen.
Activa 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.

Grondslagen
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs,
zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van
transactiekosten. Indien geen sprake is van (dis)agio of transactiekosten is de geamortiseerde
kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs,
zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van
transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.
Grondslagen voor 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.
Afschrijving op materiele vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming
afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.
Boekwinsten en verliezen uit de verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de
afschrijvingen.
Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
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Toelichting op de balans per 31 december 2019
Passiva
Langlopende schulden
Langlopende schulden
De in het boekjaar ontvangen onderzoeksbijdragen < € 1000,- worden geacht in het boekjaar te
worden aangewend.
De in het boekjaar ontvangen onderzoeksbijdragen > € 1000,- worden geacht te worden aangewend
gedurende de looptijd van het betreffende onderzoek. Vrijval van de onderzoeksbijdragen vindt
aldus plaats.

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019
Onderzoeksbijdragen

Gemiddeld aantal werknemers
Aantal
Gemiddeld aantal werknemers 2018

Aantal

Gemiddeld aantal werknemers 2019

-

Eindhoven, 24-9-2020
Stichting Chirurgische Innovatie

Het bestuur
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