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1 JAARREKENING 2018 

 

1.1 Balans per 31 december 2018 
(na bestemming saldo baten en lasten) 
 
 

  

Activa

€ € € €
Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 1. 3.021 0

Liquide middelen 2. 186.411 0
189.432 0

Totaal 189.432 0

Passiva

€ € € €
Fondsen en reserves

Bestemmingsreserve 3. 189.432 0

Totaal 189.432 0

31 december 2018 31 december 2017

31 december 2018 31 december 2017
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1.2 Staat van baten en lasten over 2018 
 
 
 

 

€ € € € € €
Baten

Baten donaties 4. 199.499 190.000 0

Som van de baten 199.499 190.000 0

Lasten

Besteed aan doelstellingen 5.

Doelstelling A: Kankeronderzoek 10.000 10.000 0

10.000 10.000 0

Overige bedrijfskosten 6.

Kosten beheer en administratie 67 0 0

67 0 0

Som van de lasten 10.067 10.000

Saldo voor financële baten en lasten 189.432 180.000 0

Financiële baten en lasten 0 0 0

Slado van baten en lasten 189.432 180.000 0

Saldo van baten en lasten

Het saldo van baten en lasten is als volgt verdeeld: 2018 2017
€ €

Toevoeging:
Bestemmingsreserve 189.432 0

189.432 0

Werkelijk 2018 Begroot 2018 Werkelijk 2017
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1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling  
 

1.3.1 Algemeen 
 
Algemeen 
Het Zuyderland concern is actief in een breed scala van zorgactiviteiten in de regio Midden en Zuid- 
Oost Limburg. Deze zorgactiviteiten zijn ondergebracht in twee afzonderlijke stichtingen, elk met 
diverse deelnemingen. De ziekenhuisactiviteiten worden uitgevoerd in de Stichting Zuyderland 
Medisch Centrum. Deze stichting is eigenaar van diverse aan het ziekenhuis gelieerde activiteiten, 
gezamenlijk in de groepsjaarrekening verantwoord onder het “Cure-Segment”. Specifieke 
zorgactiviteiten zijn gebundeld in het “Care-segment” en juridisch ondergebracht in de Stichting 
Zuyderland Zorg. De activiteiten van het Care segment omvatten zorgcentra, jeugdgezondheidszorg, 
thuiszorg en huishoudelijke hulp. Beide stichtingen zijn met elkaar verbonden middels een personele 
unie en met een gezamenlijke Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. 
 
Groepsverhoudingen 
Stichting Zuyderland Medisch Centrum is het groepshoofd voor het opstellen van de geconsolideerde 
jaarrekening van het Zuyderland concern.  
 
Kernactiviteit en doelstelling 
Het bevorderen, stimuleren, initiëren en subsidiëren van maatschappelijk relevant (klinisch) 
wetenschappelijk onderzoek en zorginnovatie en daarmee verband houdende medische en 
verpleegkundige activiteiten in of gelieerd aan Stichting Zuyderland Medisch Centrum. 
 
Vestigingsgegevens 
Stichting Research- & Innovatiefonds Zuyderland is gevestigd aan het Henri Dunantstraat 5 te Heerlen 
en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70364753. 
 
Continuïteitsveronderstelling 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 
 
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening  
De jaarrekening is opgesteld volgens RJ 650 Fondsenwervende Instellingen van de Raad voor de 
Jaarverslaggeving. Het doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de lasten van de organisatie en de 
besteding van gelden in relatie tot het doel waarvoor de fondsen zijn bijeengebracht. 
 
Gebruik van oordelen, schattingen en onzekerheden  
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en 
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de 
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke 
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende 
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden 
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in de toekomstige periode waarvoor 
de herziening gevolgen heeft.  
 
Vergelijkende cijfers  
De stichting is opgericht per 21 december 2017. Derhalve is er geen sprake van vergelijkende cijfers. 
 
Consolidatie  
Stichting Zuyderland Medisch Centrum is het groepshoofd voor het opstellen van de geconsolideerde 
jaarrekening van het Zuyderland concern. In de consolidatie worden de financiële gegevens 
opgenomen van Stichting Zuyderland Medisch Centrum samen met haar groepsmaatschappijen en 
andere rechtspersonen waarop zij overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de 
centrale leiding heeft. Deze groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen (waarbij sprake is van 
overheersende zeggenschap) worden alleen geconsolideerd indien ze tevens voldoen aan het 
materialiteitscriterium, zijnde balanstotaal of omzet ≥ €500k. Aangezien Stichting Research- & 
Innovatiefonds Zuyderland niet voldoet aan het materialiteitscriterium, worden de cijfers van Stichting 
Research- & Innovatiefonds Zuyderland niet opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van het 
concern. 
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Verbonden partijen  
Voor een opsomming van de verbonden rechtspersonen binnen het Zuyderland concern wordt 
verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Zuyderland Medisch Centrum. Er 
hebben geen transacties op niet-zakelijke grondslag plaatsgevonden tussen Stichting Research- & 
Innovatiefonds Zuyderland en verbonden partijen. 
 
Begroting 
Binnen de Stichting wordt gewerkt met een jaarlijkse begroting welke wordt vastgesteld door het 
Bestuur. In deze begroting worden gelden gereserveerd voor door het Bestuur gedurende het jaar 
gehonoreerde projectvoorstellen. 
 

1.3.2 Waardering activa en passiva 
 
Activa en passiva  
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgingsprijs- of de 
vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de 
geamortiseerde kostprijs. Toelichtingen op posten in de balans en resultatenrekening zijn in de 
jaarrekening genummerd.  
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige 
economische voordelen naar Stichting Research- & Innovatiefonds Zuyderland zullen toevloeien en 
de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans 
opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een 
uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag 
daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
 
Financiële instrumenten 
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, handelsschulden 
en overige te betalen posten. Er wordt geen gebruik gemaakt van afgeleide financiële instrumenten 
(derivaten). Voor de grondslagen van de primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de 
toelichting per balanspost. 
 
Vorderingen 
Vorderingen worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs. Een voorziening wordt getroffen op 
de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.  
 
Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Schulden 
Schulden worden opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde).  
 

1.3.3 Grondslagen van resultaatbepaling 
 
Algemeen 
Het saldo van baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het 
verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en 
lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van 
historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn, baten worden 
verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn 
geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. 
 
Baten  
De baten betreft de werving van fondsen en donaties onder aftrek van over de baten geheven 
belastingen (indien van toepassing). 
 
Lasten  
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 
betrekking hebben. 
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Financiële baten en lasten  
De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde 
(te betalen) rente. Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met 
de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva.  
 
Grondslagen van bestemmingsreserve 
Deze reserve wordt aangewend in overeenstemming met de doelstelling waartoe zij in het leven is 
geroepen. Het bestuur geeft door benoeming van de reserves aan op welke wijze zij de haar ter 
beschikking staande middelen wil aanwenden. 
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1.4 Toelichting op de balans per 31 december 2018  
 
 
ACTIVA 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
PASSIVA 
 
 

 
 
 
  

1. Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd: 31.12.2018 31.12.2017
€ €

Debiteuren 3.021 0

Saldo per 31 december 3.021 0

2. Liquide middelen
31.12.2018 31.12.2017

€ €
Bank 186.411 0

Saldo per 31 december 186.411 0

3. Bestemmingsreserve
31.12.2018

€
Stand per 1 januari 0

Bij: resultaat 189.432

Stand per 31 december 189.432

Toelichting:  
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting. 
 

Toelichting:  
De Stichting beoogt het algemeen belang te dienen en heeft geen winstoogmerk. Het vermogen is bestemd 
conform het doel van de Stichting zoals benoemd in de statuten. Dit houdt in het bevorderen, stimuleren, 
initiëren en subsidiëren van maatschappelijk relevant (klinisch) wetenschappelijk onderzoek en zorginnovatie en 
daarmee verband houdende medische en verpleegkundige activiteiten in of gelieerd aan Stichting Zuyderland 
Medisch Centrum. 

Toelichting:  
Het saldo debiteuren betreft de nog te ontvangen donaties particulieren december 2018. 
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1.5 Toelichting op de staat van baten en lasten ove r 2018 

 
Baten 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lasten  
 

 
 

 
 
Specificatie kosten naar bestemming 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Baten donaties
2018 2017

€ €
Opbrengsten donaties verbonden partijen 150.000 0
Opbrengsten donaties particulieren 49.499 0

199.499 0

5. Besteed aan doelstellingen
2018 2017

€ €
Doelstelling Kankeronderzoek 10.000 0

10.000 0

6. Overige bedrijfskosten
2018 2017

€ €
Wervingskosten 0 0
Kosten beheer en administratie 67 0

67 0

(in €) Kankeronderzoek

Verstrekte (project)subsidies en (project)bijdragen 10.000                     10.000                  -                       
Afdrachten aan verbonden (internationale) organisaties -                           -                       -                       
Aankopen en verwervingen -                           -                       -                       -                       -                       
Uitbesteed werk -                           -                       -                       -                       -                       
Communicatiekosten -                           -                       -                       -                       -                       
Personeelskosten -                           -                       -                       -                       -                       
Huisvestingskosten -                           -                       -                       -                       -                       
Kantoor- en algemene kosten -                           -                       67                         67                         -                       
Afschrijving -                           -                       -                       -                       -                       
Totaal 10.000                     -                       67                         10.067                  -                       

Totaal werkelijk
2017

Besteed aan 
doelstellingen

Wervingskosten
Kosten beheer 

en administratie
Totaal werkelijk

2018

Toelichting:  
Er is in 2018 alleen een bijdrage verstrekt ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek Voeding & Kanker. 
Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het Jaarverslag 2018 van de Stichting. 
 

Toelichting:  
De opbrengsten betreffen donaties welke aan de Stichting zijn gedaan ten behoeve van wetenschappelijk 
onderzoek. De opbrengsten donaties verbonden partijen zijn ontvangen van Stichting Zuyderland Medisch 
Centrum. 
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11. Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 
Het Bestuur van Stichting Research- & Innovatiefonds Zuyderland heeft de jaarrekening 2018 
vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van 15 oktober 2018. 
      
 
12. Resultaatbestemming 
Het resultaat 2018 van Stichting Research- & Innovatiefonds Zuyderland bedraagt € 189.432 positief 
en is toegevoegd aan de bestemmingsreserve. 
 
 
13. Gebeurtenissen na balansdatum 
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan.  
 
 
14. Ondertekening door Bestuur 
 
 
Bestuur 
 
Origineel is ondertekend door de bestuurder. 
 
 
 
 
 
 
Dr. W.M. Nijdam, voorzitter    Drs. J.M.J.A.A. Straetmans, secretaris 
 
 
 
 
 
 
Y.M. Kruijtzer MSc, penningmeester 
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2 OVERIGE GEGEVENS 

 

2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming 
 
Niet van toepassing. 
 

2.2 Controleverklaring 
 
Stichting Research- & Innovatiefonds Zuyderland is een kleine rechtspersoon en daarom vrijgesteld 
van accountantscontrole op grond van BW, Boek 2, artikel 396 lid 7. 
 
 
 
 
 


