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Geacht bestuur,
Ingevolge uw opdracht brengen wij verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2012
van Road4Energy te Groesbeek.
1 SAMENSTELLINGSVERKLARING
Opdracht
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2012 van Road4Energy te Groesbeek bestaande uit de
balans per 31 december 2012 en de winst- en verliesrekening over 2012 met de toelichting samengesteld.
Verantwoordelijkheid van de leiding
Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door de leiding van de
huishouding verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die
gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de huishouding.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en
beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor
samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden 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 onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig
dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.
Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van
de grondslagen voor financiële verslaggeving.
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2 ALGEMEEN
Oprichting
Road4Energy is op 6 maart 2012 opgericht en is gevestigd te Groesbeek.
Activiteiten
De activiteiten van de stichting bestaan voornamelijk uit het genereren van financiële middelen welke
beschikbaar worden gesteld aan onderzoek voor een medicijn tegen stofwisselingsziekten en het
verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
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3 RESULTATEN
Bespreking van de resultaten
De winst- en verliesrekening over het jaar 2012 kan als volgt worden samengevat :

€

2012
%

Netto-omzet

45.482

100,0

Afschrijvingen
Donaties en verkoopkosten
Algemene kosten

428
27.864
3.831

0,9
61,3
8,4

Som der bedrijfskosten

32.123

70,6

Bedrijfsresultaat

13.359

29,4

Rentelasten en soortgelijke kosten

-31

-0,1

Som der financiële baten en lasten

-31

-0,1

13.328

29,3

Resultaat
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4 FINANCIËLE POSITIE
Analyse van de financiële positie
Ter analyse van de financiële positie dient de navolgende opstelling:
31.12.2012
€
Op korte termijn beschikbaar
Vorderingen
Liquide middelen

43
9.162
9.205

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal

9.205

Vastgelegd op lange termijn
Materiële vaste activa

1

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen

4.123
13.328

Financiering
Ondernemingsvermogen

1

13.328

Wij vertrouwen erop hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere
toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

Konings & Meeuwissen
Accountants en Belastingadviseurs
Mook, 23 december 2013

T.P.W. Wennekers AA
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BALANS PER 31 DECEMBER 2012
ACTIVA

31 december 2012
€
€

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Inventaris

4.123

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende
activa
Liquide middelen

43
9.162
13.328

Samenstellingsverklaring afgegeven
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PASSIVA

31 december 2012
€
€

EIGEN VERMOGEN
Kapitaal

13.328

13.328

Samenstellingsverklaring afgegeven
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WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2012
06-03-2012 t/m 31-12-2012
€
€
Netto-omzet

45.482

Afschrijvingen
Overige bedrijfskosten

428
31.695

Som der bedrijfskosten

32.123

Bedrijfsresultaat

13.359

1

Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten
Resultaat

Samenstellingsverklaring afgegeven

-31
-31
13.328
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KASSTROOMOVERZICHT
06-03-2012 t/m 31-12-2012
€
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat

13.359

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen

428
428

Verandering in werkkapitaal:
Vorderingen

-43
-43

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

13.744

Interest

-31
-31

Kasstroom uit operationele activiteiten

13.713

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa

-4.551

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Toename geldmiddelen

-4.551
1

9.162

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:
Mutatie boekjaar

9.162

Stand per 31 december

9.162

Samenstellingsverklaring afgegeven
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN BEPALING VAN HET RESULTAAT
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde,
tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen en
indien van toepassing onder aftrek van bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingen worden berekend volgens de lineaire methode op basis van de verwachte economische
levensduur. De afschrijvingen per jaar luiden als volgt:
Inventaris
:
33,3%
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte
voorzieningen voor oninbaarheid.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin
zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.
Afschrijvingen
De afschrijving op de vaste activa wordt berekend op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de verwachte economische
levensduur.
Grondslagen van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de rekening-courantschuld bij de bankier.
Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen,
ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom
uit operationele activiteiten.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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TOELICHTING OP DE BALANS
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven:
Inventaris
€
Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen materiële vaste activa

4.551
-428

Saldo

4.123

Stand per 31 december 2012
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen

4.551
-428

Boekwaarde

4.123
1
31.12.2012
€

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa
Bankrente en -kosten

1

43

1

9.162

Liquide middelen
Rabobank

Samenstellingsverklaring afgegeven
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EIGEN VERMOGEN
Kapitaal
€
Aandeel in het resultaat

13.328

Totaal mutatie vermogen

13.328

Eigen vermogen per 31 december 2012

13.328

Bij het opheffen van de Stichting Road4Enery zullen alle middelen worden uitgekeerd aan de Stichting
Energy4All.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING
06-03-2012/
31-12-2012
€
Netto-omzet
Groesbeeks Gruwelijkste
Donaties

1
1

20.583
24.899

2

45.482

1

428

1
1

27.864
3.831

2

31.695

1
1
1

195
23.000
4.669

2

27.864

1
1

885
2.946

2

3.831

Gemiddeld aantal werknemers
Gedurende het jaar 2012 waren geen werknemers in dienst.
Afschrijvingen
Afschrijvingen materiële vaste activa
Inventaris
Overige bedrijfskosten
Donaties en verkoopkosten
Algemene kosten

Donaties en verkoopkosten
Representatiekosten en relatiegeschenken
Donatie Stichting Energy4All
Kosten evenementen

Algemene kosten
Contributies en abonnementen
Drukwerk

Samenstellingsverklaring afgegeven
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06-03-2012/
31-12-2012
€
Som der financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankrente en -kosten

1

31

Groesbeek, 23 december 2013
Road4Energy

Het bestuur

Samenstellingsverklaring afgegeven
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