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1

ALGEMEEN

Aan het bestuur van
S ch ng Pimba
Zuider Buiten Spaarne 104 ZW
2012 AC HAARLEM

Haarlem, 26 mei 2021

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot uw besloten vennootschap.
1

SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van S ch ng Pimba te Haarlem bestaande uit de balans
per 31 december 2020 en de winst- en verliesrekening over 2020 met bijbehorende toelich ng samengesteld.
Werkzaamheden
Wij hebben onze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht. De in dit kader
uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het
samenva en van ﬁnanciële gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich dat deze
niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een
accountantsverklaring of aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.
Beves ging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor ﬁnanciële verslaggeving.
Wij vertrouwen erop met dit rapport aan uw opdracht te hebben voldaan.
Tot het geven van een nadere toelich ng gaarne bereid,

Hoogachtend,

S. Dik
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FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende ﬁnancieringsstructuur af te leiden:
31-12-2020
x € 1.000
ACTIEF
Liquide middelen

1
1

PASSIEF
Kortlopende schulden

1
1

Beschikbaar op lange termijn:
Waarvan vastgelegd op lange termijn:

-

Werkkapitaal

-

Dit bedrag is als volgt aangewend:
Liquide middelen

1

Af: kortlopende schulden

1

Werkkapitaal

-
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JAARREKENING

S ch ng Pimba te Haarlem

1
BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na resultaatbestemming)
31 december 2020
€

€

ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Liquide middelen
Bunq, rekening-courant

935

935
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31 december 2020
€

€

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN

(1)

S ch ngsvermogen
KORTLOPENDE SCHULDEN
Overige schulden en overlopende passiva

435
(2)

500

935
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

2020
€

€

OPBRENGSTEN
Baten

(3)

3.065

(4)

2.570

KOSTEN
Overige bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten

495
-/-

60

Resultaat
Belas ngen

435
-

RESULTAAT

435
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KASSTROOMOVERZICHT 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2020
€

€

Kasstroom uit opera onele ac viteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
Veranderingen in het werkkapitaal:
Muta e kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende
schulden)

495

500

Kasstroom uit bedrijfsopera es
Rentelasten
Muta e geldmiddelen

995
-/-

60
935
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van ac va en passiva geschiedt,
voorzover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het
jaar waarin ze voorzienbaar zijn.
Ac viteiten
De ac viteiten van S ch ng Pimba bestaan voornamelijk uit het bevorderen van het gebruik van de "Pimba
Muzieknota e" voor gebruik in het beginnend muziekonderwijs/zelfstudie.
Ves gingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
S ch ng Pimba is feitelijk en statutair geves gd op Zuider Buiten Spaarne 104 ZW te Haarlem en is ingeschreven
bij het handelsregister onder nummer 78560160.
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor ﬁnanciële
verslaggeving.

Grondslagen voor de waardering van ac va en passiva

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een loop jd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredie nstellingen onder kortlopende
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde presta es en de kosten
en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transac es worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn
gerealiseerd.

Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ne o-omzet en de kosten en andere lasten van het
verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

8

S ch ng Pimba te Haarlem

Financieel resultaat
De rentebaten en -lasten betreﬀen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van
uitgegeven en ontvangen leningen.
Belas ngen
De belas ngen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekening houdend met ﬁscaal
vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet a rekbare kosten.
Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

PASSIVA
1. EIGEN VERMOGEN

2020
€
S ch ngsvermogen
Stand per 10 juli

-

Resultaatbestemming boekjaar

435

Stand per 31 december

435

2. KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2020
€
Overige schulden en overlopende passiva
Accountantskosten

500
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TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2020
2020
€

3. Baten

Schenkingen/donta es

3.065

Personeelsleden
Bij de s ch ng waren in 2020 geen werknemers werkzaam.

4. Overige bedrijfskosten

Kantoorkosten
Verkoopkosten
Algemene kosten

241
1.191
1.138
2.570

Kantoorkosten
Automa seringskosten
Contribu es en abonnementen
Vakliteratuur

30
119
92
241

Verkoopkosten
Reclame- en adverten ekosten
Rela egeschenken

1.089
102
1.191

Algemene kosten
Accountantskosten
Advieskosten
Overige algemene kosten

500
588
50
1.138

Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankrente en -kosten

60
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