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               Stichting "Passion for People"

               T.a.v. het bestuur

               Jan van Eyckstraat 2a

               5831 BN  BOXMEER

Referentie: 560175/WJ/2019                Gennep, 11 mei 2020

Betreft:      Jaarrekening 2019

Geacht bestuur,

1.1  Samenstellingsverklaring

Opdracht

Werkzaamheden

Bevestiging

Hoogachtend,

Alfap Administratie-en belastingadvieskantoor

H.T.J. Kamps RB

Belastingadviseur

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2019 van uw 

onderneming.

De balans per 31 december 2019, de winst- en verliesrekening over 2019 en de toelichting, welke tezamen 

de jaarrekening 2019 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij 

gaarne bereid.

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting "Passion for People" te Boxmeer 

samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de vennootschap 

verstrekte gegevens.

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in 

Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in 

hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. 

Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste 

grondslagen op basis van de door de vennootschap verstrekte gegevens geëvalueerd. 
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Stichting "Passion for People" te Boxmeer  

1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Overige bedrijfsopbrengsten 8.209 0,0% 28.069 0,0%

Bruto bedrijfsresultaat 8.209 0,0% 28.069 0,0%

Exploitatiekosten 250 0,0% 1.952 0,0%

Verkoopkosten 12 0,0% 1.513 0,0%

Kantoorkosten 275 0,0% 580 0,0%

Algemene kosten 3.479 0,0% 56.570 0,0%

Som der kosten 4.016 0,0% 60.615 0,0%

Bedrijfsresultaat 4.193 0,0% -32.546 0,0%

Rentelasten en soortgelijke kosten -122 0,0% -126 0,0%

Som der financiële baten en lasten -122 0,0% -126 0,0%

Resultaat 4.071 0,0% -32.672 0,0%

Ondersteuning en ontwikkeling van het Trinity Hospital Muona in Limbe in de Afrikaanse staat Malawi.

2019

Blijkens de akte d.d. 4 juni 2010 werd Stichting "Passion for People" per genoemde datum opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 50131842.

De doelstelling van Stichting "Passion for People" wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:

2018

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is 

gebaseerd op de winst- en verliesrekening.
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Stichting "Passion for People" te Boxmeer  

1.3  Resultaatvergelijking

€ €

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Daling van:
Exploitatiekosten 1.702

Verkoopkosten 1.501

Kantoorkosten 305

Algemene kosten 53.091

Rentelasten en soortgelijke kosten 4

56.603

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Daling van:
Overige bedrijfsopbrengsten 19.860

19.860

Stijging resultaat 36.743

Het resultaat 2019 is ten opzichte van 2018 gestegen met € 36.743. De ontwikkeling van het resultaat 2019 

ten opzichte van 2018 kan als volgt worden weergegeven:
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Stichting "Passion for People" te Boxmeer

2.1  Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Liquide middelen 32.428 28.357

Totaal activazijde 32.428 28.357

Boxmeer, 11 mei 2020

Stichting "Passion for People"

Rasing F. Gool van W.

Baltussen, J.T.M.

31 december 2019 31 december 2018

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 11 mei 2020
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Stichting "Passion for People" te Boxmeer

2.1  Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Kapitaal 31.975 27.904

31.975 27.904

Kortlopende schulden

Overige schulden 453 453

453 453

Totaal passivazijde 32.428 28.357

Boxmeer, 11 mei 2020

Stichting "Passion for People"

Rasing F. Gool van W.

Baltussen, J.T.M.

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 11 mei 2020

31 december 2019 31 december 2018
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Stichting "Passion for People" te Boxmeer

2.2  Winst- en verliesrekening over 2019

€ € € €

Overige bedrijfsopbrengsten 8.209 28.069

Bruto bedrijfsresultaat 8.209 28.069

Exploitatiekosten 250 1.952

Verkoopkosten 12 1.513

Kantoorkosten 275 580

Algemene kosten 3.479 56.570

Som der kosten 4.016 60.615

Bedrijfsresultaat 4.193 -32.546

Rentelasten en soortgelijke kosten -122 -126

Som der financiële baten en lasten -122 -126

Resultaat 4.071 -32.672

2019 2018

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 11 mei 2020
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Stichting "Passion for People" te Boxmeer

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Schattingen

Toelichting op het kasstroomoverzicht

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

Bijzondere posten

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Liquide middelen

De activiteiten van Stichting "Passion for People", statutair gevestigd te Boxmeer, bestaan voornamelijk uit:

- Ondersteuning en ontwikkeling van het Trinity Hospital Muona in Limbe in de Afrikaanse staat Malawi.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Jan van Eyckstraat 2a te Boxmeer.

Stichting "Passion for People", statutair gevestigd te Boxmeer is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

onder dossiernummer 50131842.

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

Stichting "Passion for People" 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.

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. 

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. 

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het 

resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid 

apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post. 

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en 

de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad 

voor de jaarverslaggeving. 

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

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

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Stichting "Passion for People" te Boxmeer

2.3  Toelichting op de jaarrekening

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Overige bedrijfsopbrengsten

Kosten 

Bijzondere posten

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

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.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde 

waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende 

activa opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als 

afdekkingsinstrument.

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

hebben.

Onder overige bedrijfsopbrengsten worden resultaten verantwoord die niet rechtstreeks samenhangen met 

de levering van goederen of diensten in het kader van de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten. De 

overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit royaltyopbrengsten. Deze opbrengsten worden toegerekend aan de 

verslagperiode in overeenstemming met de inhoud van de overeenkomst.

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. 

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de 

normale, niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en vergelijkbaarheid apart 

toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

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.
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Stichting "Passion for People" te Boxmeer  

2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Liquide middelen

Rabobank Verenigingspakket 1190.42.835 1.316 4.148

Rabobank Bedrijfsspaarrekening 3631.733.267 31.112 24.209

32.428 28.357
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Stichting "Passion for People" te Boxmeer  

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Kapitaal

Kapitaal 31.975 27.904

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Overige schulden

Accountantskosten 453 453

Voor een gedetailleerd overzicht van het kapitaal verwijzen wij u naar de bijlagen.
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Stichting "Passion for People" te Boxmeer  

2.5  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2019 2018

€ €

Overige bedrijfsopbrengsten

Overige bedrijfsopbrengsten - 979

Donaties 8.209 27.090

8.209 28.069

Exploitatie- en machinekosten

Vrachtkosten 250 1.952

Verkoopkosten

Reis- en verblijfkosten 12 1.513

Kantoorkosten

Drukwerk - 428

Kosten website 275 152

275 580

Algemene kosten

Accountantskosten 454 454

Kosten bouwprojecten 3.025 8.383

Kosten apparatuur - 47.733

3.479 56.570

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankrente en -kosten 122 126
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3.  BIJLAGEN
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Stichting "Passion for People" te Boxmeer

3.1  Specificatie kapitaal 

€ €

Kapitaal 

Stand per 1 januari 27.904

Resultaat 4.071

Kapitaal per 31 december 31.975

2019
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