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Stichting Ziekenhuis Chronische Lyme
mevrouw H. van Tol
Kraaierslaan 8
2211 ZE Noordwijkerhout

Datum:

17 september 2019

Geachte mevrouw H. van Tol

Ingevolge uw verzoek hebben wij de balans 2018, alsmede de
winst- en verliesrekening van 2018, samengesteld.
De jaarstukken zijn opgesteld aan de hand van de door u aan ons verstrekte
gegevens en bescheiden bestaande uit:
1.
2.
3.

Bankafschriften;
Inkoop- en verkoopfacturen;
Bijbehorende bescheiden.

Controle op volledigheid en juistheid vond onzerzijds niet plaats.

Hoogachtend,

Loyaal Financieel & Ondersteuning
R.J.M. Stremler
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Stichting Ziekenhuis Chronische Lyme
Noordwijkerhout

RESULTAAT
IN EURO

Ontwikkeling van opbrengsten en kosten
Zoals blijkt uit de rekening van baten en lasten bedraagt het resultaat -€ 4.843
(2017: bedrag € 0)
Opbrengsten en kosten zijn hierbij uitgedrukt in gehele euro's en in een percentage
van de baten.

31-12-2018
€
- Baten

€

%

4.472

- inkoopwaarde van de baten

31-12-2017

Verschil
€

%

100%

-

0%

4.472

-

0%

-

0%

-

4.472

100%

-

0%

4.472

-

0%

-

0%

-

143

3%

-

0%

143

- Huisvestigingskosten

1.890

42%

-

0%

1.890

- Verkoopkosten

1.851

41%

-

0%

1.851

-

0%

-

0%

-

- Brutowinst
Bedrijfskosten
- Lonen en salarissen
- Afschrijvingen

- Exploitatiekosten
- Autokosten
- Overige bedrijfskosten

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en (lasten)

-

0%

-

0%

-

5.353

120%

-

0%

5.353

9.237

207%

-

0%

9.237

-4.765

-107%

-

0%

-4.765

-78

-2%

-

0%

-78

-4.843

-108%

-

0%

-4.843

Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening
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Financiële positie
IN EURO
In het navolgende hebben wij een analyse van de financiële positie van uw onderneming gemaakt.
Opgemerkt dient te worden dat de omvang van balansposten in de loop van een jaar kan fluctueren en
dat de waarde per balansdatum aanmerkelijk kan afwijken van een willekeurige andere in het verslagjaar
gekozen datum. Kengetallen kunnen hierdoor zijn beïnvloed.

31-12-2018
€

31-12-2017
€

%

%

Actief
- Materiële vaste activa

1.575

64%

-

0%

Totaal materiële vaste activa

1.575

64%

-

0%

- Vorderingen en overlopende activa

-

0%

-

0%

Totaal vorderingen

-

0%

-

0%

895

36%

-

0%

2.470

100%

-

0%

Stichtingsvermogen

-4.843

-196%

-

0%

-

0%

-

0%

Totaal Eigen vermogen

-4.843

-196%

-

0%

- Langlopende schulden

7.313

296%

-

0%

Totaal langlopend vermogen

7.313

296%

-

0%

-

0%

-

0%

2.470

100%

-

0%

Liquide middelen

Passief

Kortlopende schulden en overlopende pass.
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Stichting Ziekenhuis Chronische Lyme
Noordwijkerhout
Analyse van de financiële positie
Werkkapitaal
Op basis van de voorgaande balans kan een opstelling worden gegeven van het werkkapitaal.
Onder werkkapitaal wordt verstaan het geheel van vlottende activa verminderd met de kortlopende schulden.
Het werkkapitaal vertelt iets over de liquide positie binnen één jaar.
31-12-2018

31-12-2017

Mutatie

€

€

€

- Vorderingen en overlopende activa

-

-

-

- Liquide middelen

895

-

895

Totaal vlottende activa

895

-

895

-

-

-

895

-

895

Af: kortlopende schulden en overlopende passiva
Werkkapitaal
Solvabiliteit
Uit de solvabiliteit - de verhouding tussen het eigen vermogen en het

vreemd vermogen dan wel de verhouding tussen het eigen vermogen en het totaalvermogen
blijkt het weerstandsvermogen van een onderneming.
Hoe hoog deze solvabiliteit moet zijn, hangt af van de aard van de onderneming.
Hiervoor kunnen geen algemeen geldende normen worden gegeven. Met behulp van onderstaande kengetallen
kan een inzicht worden verkregen in de solvabiliteit van de onderneming.
31-12-2018

31-12-2017

Verhouding eigen vermogen / totaalvermogen

-0,5

0,0

Verhouding eigen vermogen / vreemd vermogen

-0,7

0,0

Liquiditeit
Uit de liquiditeit, zijnde de verhouding tussen vlottende activa en de kortlopende schulden, blijkt in hoeverre
een onderneming aan haar financiële verplichtingen op korte termijn kan voldoen.
Met behulp van onderstaande kengetallen kan een inzicht worden verkregen in de liquiditeitspositie van de
onderneming.
31-12-2018

31-12-2017

Quick ratio:
Verhouding vorderingen, effecten en

-

-

-

-

liquide middelen / kortlopende schulden
Current ratio:
Verhouding vlottende activa /
kortlopende schulden
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Stichting Ziekenhuis Chronische Lyme
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JAARREKENING
BALANS PER 31 DECEMBER 2018 NA RESULTAATBESTEMMING
IN EURO

ACTIVA

31-12-2018

Vaste activa
Materiële vaste activa
- Materiele vast activa

1

31-12-2017

1.575

Totaal immateriële vaste activa

1.575

-

1.575

-

-

-

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
- Debiteuren
- Vorderingen op belastingen
- Overige vorderingen

Liquide middelen

-

2

Totaal activa

-

-

895

-

2.470

-
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018 NA RESULTAATBESTEMMING
IN EURO

PASSIVA

Eigen vermogen
- Eigen vermogen
- Overige reserve

Langlopende schulden

Kortlopende schulden
- Schulden aan leveranciers
- Belastingen en premies SV
- Overige schulden en
overlopende passiva

31-12-2018

3

31-12-2017

-4.843
-

4

-4.843

-

7.313

-

-

-

-

Totaal passiva

-

-

2.470

-
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Stichting Ziekenhuis Chronische Lyme
Noordwijkerhout

REKENING VAN BATEN EN LASTEN PER 31 december 2018
IN EURO

31-12-2018
Baten

5

4.472
-

Bruto-marge

Lasten
- Lonen en salarissen
- Afschrijvingen
- Huisvestigingskosten
- Verkoopkosten
- Exploitatiekosten
- Autokosten
- Overige bedrijfskosten
Som der bedrijfslasten

31-12-2017
4.472

6
7
8

9

143
1.890
1.851
5.353

Bedrijfsresultaat
Rentelasten en soortgelijke kosten
Rentebaten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

-

9.237

-

-4.765

-

-78
-

-

-4.843

-
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Stichting Ziekenhuis Chronische Lyme
Noordwijkerhout

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Ziekenhuis Chronische Lyme is feitelijk en statutair gevestigd op Kraaierslaan 8, 2211 ZE
te Noordwijkerhout en is ingeschreven bij de handelsregister onder nummer 70824363.

Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW
en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de
Raad voor de Jaarverslaggeving.
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.
Vergelijkende cijfers
De cijfers voor 2017 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2018 mogelijk te
maken.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van lineaire
afschrijvingen. Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen; dit is het geval als
de boekwaarde van het actief hoger is dan de realiseerbare waarde ervan.
Materiële vaste activa
De 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.
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Stichting Ziekenhuis Chronische Lyme
Noordwijkerhout

Financiële vaste activa
Latente belastingvorderingen worden opgenomen voor verrekenbare fiscale verliezen en voor
verrekenbare tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en passiva volgens fiscale
voorschriften enerzijds en de in deze jaarrekening gevolgde waarderingsgrondslagen anderzijds, met
dien verstande dat latente belastingvorderingen alleen worden opgenomen voor zover het
waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale winst zal zijn waarmee de tijdelijke verschillen kunnen
worden verrekend en verliezen kunnen worden gecompenseerd.
De berekening van de latente belastingvorderingen geschiedt tegen de op het einde van het verslagjaar
geldende belastingtarieven of tegen de in komende jaren geldende tarieven, voor zover deze al bij wet
zijn vastgesteld.
Latente belastingvorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is
de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Vorderingen worden na
eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens
oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaat uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden
in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. 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.
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de
effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-en-verliesrekening als interestlast verwerkt.

Pagina 11
Loyaal financieel ondersteuning | Meer en duin 365 | 2163 HE Lisse | T 0252 349 120 | Info@loyaal-financieel.nl
www.loyaal-financieel.nl| BTW NL 8573.80.552.B.01 | IBAN NL 23 ABNA 0216 2090 72 |KVK 68297611 |Becon nr. 676 366

Stichting Ziekenhuis Chronische Lyme
Noordwijkerhout

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.
Batenverantwoording
Baten omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde
projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en
van over de omzet geheven belastingen.
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Immateriele vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van
gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het
actief. Hierbij wordt rekening gehouden met de beperkingen die van toepassing zijn ten aanzien van
bedrijfsgebouwen, beleggingsvastgoed, andere materiële vaste activa en geactiveerde goodwill.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening
gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
Belastingen over de winst of het verlies
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande
boekjaren en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt
rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente
belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.
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Toelichting op de balans
31-12-2018 31-12-2017
€
€
1 Matriele vaste activa
Inventaris
Afschrijvingen boekjaar

2 Liquide middelen
Rabobank

1.718
-143
1.575

-

895

-
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3 Stichtingsvermogen
In onderstaand overzicht is het verloop van het stichtingsvermogen weergegeven:
Geplaatst
kapitaal
€
Stichtingsvermogen
Uit resultaatverdeling
Ontrekking
Vrijval ten gunste van algemene reserve

Overige
Reserve
€
-

Totaal
€

-4.843
-4.843

31-12-2018 31-12-2017
€
€
4 Langlopende schulden
Onderhandse lening

5.224

-
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-4.843
-4.843
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Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen.
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Toelichting op de rekening van Baten en lasten
5 Baten
Giften en Donateurs

6 Afschrijvingen
Afschrijvingen inventaris

7 Huisvestingskosten
Telefoon
Internet

8 Verkoopkosten
Reclamekosten
Representatiekosten

9 Overige bedrijfskosten
Abonnementen
Reis en verblijfkosten
Algemene kosten

4.472

-

143

-

1.108
782
1.890

-

1.350
501
1.851

-

595
4.305
452
5.352

-
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