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Geacht bestuur,

OPDRACHT 

Ingevolge uw opdracht brengen wij verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2019
van Stichting Road4Energy te Groesbeek.

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Road4Energy te Groesbeek is door ons samengesteld op basis van de van
u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de winst- en ver-
liesrekening over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij
hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de
daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van
de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van
Stichting Road4Energy.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan
met de door u verstrekte gegevens.
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ALGEMEEN

Oprichting stichting

Stichting Road4Energy is opgericht op 6 maart 2012 en is gevestigd in 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. De stichting
tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van evenementen waaronder begrepen
wielerevenementen (ATB-tochten en toertoechten).

Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevormd door:
- de heer F. Alsemgeest (voorzitter);
- de heer H.J.M. Kersten (penningmeester);
- mevrouw R.C.M.E. Alsemgeest-Driessen (secretaris).
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RESULTATEN 

Bespreking van de resultaten

Om inzicht te geven in de ontwikkeling van het resultaat volgt hierna een overzicht gebaseerd op de
winst- en verliesrekening 2019 met ter vergelijking de winst- en verliesrekening 2018.

Realisatie
2019

Realisatie
2018

€ €

Netto-omzet 58.062 -
Overige bedrijfsopbrengsten 9.048 4.700

Brutomarge 67.110 4.700

Verkoopkosten 45.171 521
Algemene kosten 27.054 628

Som der bedrijfslasten 72.225 1.149

Bedrijfsresultaat -5.115 3.551

Financiële baten en lasten -278 -119

Totaal van resultaat -5.393 3.432

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn graag bereid nadere
toelichtingen te verstrekken.

Met vriendelijke groet,

Konings & Meeuwissen
Accountants en Belastingadviseurs

W.M.L. Poos-Thoonsen AA
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019 

ACTIVA

31-12-2019 31-12-2018
€ € € €

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
Handelsdebiteuren 1.500 1.500

Liquide middelen 1.089 6.464

2.589 7.964
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PASSIVA

31-12-2019 31-12-2018
€ € € €

STICHTINGSVERMOGEN
Bestemmingsreserve 1.071 6.464

KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan leveranciers en handelskre-
dieten 18 -
Overige schulden en overlopende passiva 1.500 1.500

1.518 1.500

2.589 7.964
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WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2019 

Realisatie
2019

Realisatie
2018

€ € € €

Netto-omzet 58.062 -
Overige bedrijfsopbrengsten 9.048 4.700

Brutomarge 67.110 4.700

Verkoopkosten 45.171 521
Algemene kosten 27.054 628

Som der bedrijfslasten 72.225 1.149

Bedrijfsresultaat -5.115 3.551

Rentelasten en soortgelijke kosten -278 -119

Totaal van resultaat -5.393 3.432
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TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2019

Realisatie
2019

Realisatie
2018

€ €

Netto-omzet

Groesbeeks Gruwelijkste 58.062 -

Overige bedrijfsopbrengsten

Donaties 9.048 4.700

Verkoopkosten

Representatiekosten en relatiegeschenken 171 521
Donatie Khondrion B.V. 45.000 -

45.171 521

Algemene kosten

Contributies en abonnementen 410 100
Kosten evenementen 20.558 85
Kantoorbenodigdheden 1.286 58
Drukwerk 4.307 -
Automatiseringskosten 493 385

27.054 628

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en kosten bank 278 119

Groesbeek, 

Stichting Road4Energy

F. Alsemgeest H.J.M. Kersten R.C.M.E. Alsemgeest-Driessen
Voorzitter Penningmeester Secretaris
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