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Administratie

Stichting Energy 4 Finn
D. Jansen
Lensheuvel 46
5541 BD REUSEL

Referentie: 90333
Betreft: jaarrekeníng 2020

Reusel, 8 januari 2021

Geachte mevrouw Jansen,

Hiermede brengen wij u verslag uít van onze werkzaamheden omtrent de jaanekening 2020 van uw
onderneming.

De balans per 31 december 2020, de winst- en verliesrekening over 2020 en de toelichting, welke tezamen
de jaanekening 2020 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen,

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Energy 4 Finn te Reusel is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de winst- en
verliesrekenÍng over 2020 met de daarbfi 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 ven /acht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en
presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare
grondslagen voor financiële verslaggeving. 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 aanleveÉ. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemmíng met de daaruoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan.
Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn w'rj door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het
beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Energy 4 Finn.
Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een
oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

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 dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwel'rjk omgaan met de door u
verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen
wij u naa r www, nba. nl/u iUeg-samenstelli ngsverklari ng.

Ad m i n i st r srie & 8e/osfingadules



Administratie
Stichting Energy 4 Finn te Reusel

1.2 Algemeen

Oprichting
Blijkens de akte d.d. 20 maart 2018 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakeliikheid

Stichting Energy 4 Finn per genoemde datum opgericht.
De vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 7t20t246.

Doelstelling
De doelstelling van Stichting Energy 4 Finn wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:
Het beheren van de stamrechtverplichting en vermogen.

Bestuur
De directie wordt gevoerd door:
- F.H. We*erink
- R.H.P.M. Lauwers
- D.E.D. van den Heuvel
- E. van Dijk
- M.M,C. van Rooij

1.3 ResultaaWergelijking

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

gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

2020 2019

€ € o/o

100,0oloNetto-omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Bruto bedrijfsresultaat

Verkoopkosten
Algemene kosten
Som der kosten

Bedrijfsresultaat

Rentelasten en sooftgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten

Resultaat

1.401 LL,7Vo

12.060

tL.756

a/o

91I

26,4L7
24.073

100,00/o

9L,Lo/o

304

1.393

97,Sa/o

2,5o/o

ll,60/o
a,La/o

2.344 8,9o/o

0,ao/o

0,3o/o

91 0,3o/o

-L.097 -9,2o/o

'1,3o/o

2.253

-156

8,60/o

-0,60/o

-160 -t,3o/o -156 -0,60/o

-L.257 -10,5olo 2.097 8,lola
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Stichting Energy 4 Finn te Reusel

1.3 ResultaaWergelijking

Het resultaat 2020 is ten opzÍchte van 2019 gedaald met € 3.354. De ontwikkeling van het resultaat 2020
ten opzichte van 2019 kan als volgt worden weergegeven:

€€
Het resultaat is gunstig beïnvloed door:
Daling uan:

Inkoopwaarde van de omzet
Algemene kosten

Het resultaat is ongunstig beiínvloed door:
Daling van:
Omzet

Stijging uan:
Verkoopkosten
Rentelasten en sooftgelijke kosten

Daling resultaat

L2.3t7
83

L4.357

1.393

12.400

15.754
4

3.354

Administratie
&
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Stichting Energy 4 Finn te Reusel

1.4 Financiële positie

Ter analyse van de financiële positie van de onderneming verstrekken w'rj u de onderstaande opstelling,
welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

31 december 2024 31 december 2019

€ € € €

Op koËe termijn beschikbaar:

Liquide middelen
Totaal vlottende activa

Af: kortlopende schulden
Werkkapitaal

Vastgelegd op lange termijn:

Gefinancierd met op lange termijn
beschikbare middelen

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen

2.658 3.974
2.658 3.974

60

3.914

3.914

3,914
3.9L4

2.658

2.658

2.6s8
2.658

Blíjkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 202A ten opzichte van 31 december 2019
gedaald met € 1,256.

&



Administratie
Stichting Energy 4 Finn te Reusel

1.5 Fiscale positie

Berekening belastbaar bedrag 2020
De verschuldigde vennooEchapsbelasting over het boe§aar 2020 bedraagt € 0. Dit bedrag is als volgt
berekend:

2020

Resultaat -t.257

Belastbaar bedrag 2020 -1.257

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

Hoogachtend,
049TAdministratie

mr. R.J.W.H. Geraerts

€€
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Administratie
Stichting Energy 4 Finn te Reusel

2.1 Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

31 december 2020
€

2.658

2.658

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. I januari 2021

R.H.P.M. La

E. van Dijk

31 december 2019

ACTIVA

Vlottende activa

Liquide middelen

Totaal activazijde

Reusel, I januari 2021

Stichting Energy 4

D.E.

van

€ € €

3.974

3.974

i.H,

dt
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Administratie
Stichting Energy 4 Finn te Reusel

2.1 Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

31 december 2024
€ €

2.658
2,658

2.658

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 8 januari 2021

R.H.P.M.

E. van Dijk

31 december 2019
PASSIVA

Eigen vermogen
Kapitaal

Kortlopende schulden
Overlopende passiva

Totaal passivazijde

Reusel, 8 januari 2021
Stichting Energy 4

D.E.

Rootj

€ €

3.9L4
3.9t4

60
60

3.974

Ad rn i n istrstie & 8e/ffstí nga dvi es
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Stichting Energy 4 Finn te Reusel

2,2 Winst- en verliesrekening over 2020

€

Netto-omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Bruto bed rijfsresu ltaat

Verkoopkosten
Algemene kosten
Som der kosten

Bedrijfsresultaat

Rentelasten en sooftgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten

Resultaat

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. I januari 2021

Reusel, I januari 2021
Stichting Energy 4

F.H, R.H.P.M. La

D.E.D. van E. van Dijk

Rooij

2020 2019

26.4L7
24.073
2.344

91

2.253

-156
-156

2.497

€

12.060
LL,756

€€

1.393

304

1.401
918

-160

-1.097

-160

-t.257

.4dminrsfrorre &
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Stichting Energy 4 Finn te Reusel

2.3 Kasstroomoverzicht over 2020

Het kasstroomovezicht is opgesteld volgens de indirecte methode,

2A20

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Verandering in werkkapitaal :

Vorderingen
KorHopende schulden (excl. schulden
aan kredietinstellingen)

Kasstroom uit bedrijfsoperatÍes

Rentelasten en sooftgelijke kosten 160

Kasstroom uit operationele activiteiten

Mutatie geldmiddelen

2019

€€

-60

€

3.510

-3.541

2.253

-31

€

-1.097

-60
-1.157

-160
-1.3L7

-1.317

-156

2.222

-156

2.065

2.066

1.908
2.066

Toelichting op de geldmiddelen
Stand per I januari
Mutatie geldmÍddelen

Stand per 31 december

3.975
.L,3T7

2.658

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 8 januari 2021

3.974

Ad ffi i n istrafie & Eer|astingoduies



Administratie
Stichting Energy 4 Finn te Reusel

2.4 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Energy 4 Finn, Satutair gevestigd te Reusel, bestaan voornamel'ljk uit:
De ondersteuning van onderzoeken en projecten die gericht zrjn op de ontwikkeling van medicijnen en

behandelmethoden tegen energiestofiruisselingszieKen, een en ander in de ruimste zin des woords.
De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Lensheuvel 46 te Reusel.

Vestigingsadrcs, rechtsvorm en inschrijfnummeÍ handelsregister
Stichting Energy 4 Finn, statutair gevestigd te Reusel is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
dossiernu mm er 7 t20L246.

GRONDSI.AGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PA§SIVA

Liquide middelen
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.

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestatÍes en de

kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij z$n gerealíseerd.

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 zfin aangemerkt als

afdekkingsinstrument.

Opbrengshrera ntwoordi ng

Algemeen
Netto-omzet 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.

Verkoop uan goederen

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met
betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper,

Verlenen uan diensten
Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde

prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te
verrichten diensten.

Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop z'tj betrekking
hebben.

A rJmlnis frorie & §e/os ringodules
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Stichting Energy 4 Finn te Reusel

2.4 Toelichting op de jaarrekening

Bijzondere posten
Bijzondere posten zijn baten of lasten díe 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.
HÍerbij worden tevens baten en lasten die aan een ander boekjaar moeten worden toegerekend naar aard
en omvang toegelicht.

Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zrjn gemaakt of opbrengsten ztjn gederfd, of wanneer een gesubsídieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarsch'rjnlijk is dat deze
worden onWangen.
Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het
desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerK in de winst' en verliesrekening.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerK, 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.

Activercn van rentelasten
Rentelasten worden geactiveerd gedurende de periode van vervaardiging van een actief, índien het een
aanmerkelijke hoeveelheid tijd vergt om het actief gebruiks- of verkoopklaar te maken. De te activeren
rente wordt berekend op basis van de verschuldigde rente over specifiek voor de vervaardiging opgenomen
leningen of op basis van de gewogen rentevoet van leningen die niet specifiek aan de vervaardiging van
het actief zijn toe te rekenen, in verhouding tot de uítgaven en periode van vervaardiging.

Ad rn i n istr stfe & §e/asti n ga dvi es
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Stichting Energy 4 Finn te Reusel

2,5 Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen
Rekening courant
Kas

2020 2019
€ €

2.652
6

3.143
831

2.658 3.974

Àd m i n i st rffrie & 8e/osfingodulrs
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Stichting Eneryy 4 Finn te Reusel

2,5 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Kapitaal
Kapitaal

KORTLOPENDE SCHULDEN
Overlopende passiva
Nog te betalen algemene kosten

31-12-2020 31-12-2019
€ €

2.658 3.914

60

:,{l*§Ë,

& Eefosfingodr,ries
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Stichting Energy 4 Finn te Reusel

2.6 Toelichting op de winst- en verliesrekening

Netto-omzet
Netto-omzet

Inkoopwaarde van de omzet
Afdracht Stichting Join4Energy
Inkopen

Verkoopkosten
Reclame- en advertentiekosten

Algemene kosten
Overige algemene kosten

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten
Rentelast en bankkosten

€
2020 2019

€

26.41712.060

8.877
2.879

18.887

5.186
11.756

1.393

I 91

160 156

fii$f
& §e/ostingodvies
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