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Geacht bestuur, 

 

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van uw onderneming samengesteld. 
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Wij vertrouwen hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn graag tot het geven van nadere toelichting bereid. 

 

Hoogachtend, 

Accountantskantoor Woestenburg V.O.F. 

 
M. Doezie AA 
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 1.  SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT 

 

Aan: Stichting de gitaarSalon te Niehove 

 

De jaarrekening van Stichting de gitaarSalon 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 verliesrekening over 2020 met de daarbij 

horende toelichting. In deze toelichtingen 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 de 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 in overeenstemming met in Nederland algemeen 

aanvaarde 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 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 hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening 

overeenkwam met onze kennis van Stichting de gitaarSalon. 

 

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 jaarrekeningen 

mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben 

uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens. 

 

Enkhuizen, 30 september 2021 

Accountantskantoor Woestenburg V.O.F., 

 
M. Doezie AA 
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 2.  RESULTAAT 

 

 2020    2019    

 €   % €   % 

 

Wij geven van het resultaat het volgende 

overzicht: 

 

Baten  8.600  100,0  30.400  100,0 

Directe lasten  4.300  50,0  24.500  80,6 

Bruto marge  4.300  50,0  5.900  19,4 

 

Afschrijvingen  --  --  200  0,7 

Algemene kosten  1.800  20,9  3.400  11,2 

Verkoopkosten  600  7,0  1.000  3,3 

Bijzondere baten - 3.000 - 34,9  --  -- 

 - 600  27,9  4.600  15,2 

 

Bedrijfsresultaat  4.900  22,1  1.300  4,2 

Financiële baten en lasten - 100 - 1,2 - 100 - 0,3 

Resultaat  4.800  20,9  1.200  3,9 
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 3.  GRAFIEKEN 
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4.  BALANS PER 31 DECEMBER 2020 
na resultaatbestemming 

 

Activa 31 december 2020  31 december 2019  

 €  €  €  €  

 

Materiële vaste activa 

Inventaris    --    -- 

 

Vorderingen 

Vorderingen op handelsdebiteuren  --    540 

Belastingen en premies sociale verzekeringen  428    426 

Overige vorderingen  --    287 

    428    1.253 

 

Liquide middelen    7.917    348 

    8.345    1.601 
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Passiva 31 december 2020  31 december 2019  

 €  €  €  €  

 

Vermogen 

Stichtingsvermogen    1.000    1.000 

Overige reserves   - 1.683   - 6.449 

   - 683   - 5.449 

 

Kortlopende schulden 

Schulden aan leveranciers en handelskredieten  182    76 

Overige schulden  8.846    6.974 

    9.028    7.050 

         

    8.345    1.601 
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5.  STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 

 

 

 2020    2019    

 €  €  €  €  

 

Baten    8.568    30.406 

Directe lasten    4.263    24.537 

Bruto marge    4.305    5.869 

 

Afschrijvingen op vaste activa  --    246 

Algemene kosten  1.779    3.382 

Verkoopkosten  640    1.015 

Bijzondere posten - 3.000    -- 

Som der bedrijfslasten   - 581    4.643 

 

Bedrijfsresultaat    4.886    1.226 

 

Rentelasten en soortgelijke kosten    120    117 

Resultaat    4.766    1.109 
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 6.  ALGEMENE TOELICHTING 

 

Activiteiten 

De activiteiten van Stichting de gitaarSalon bestaan voornamelijk uit het organiseren van concerten ter promotie van de 

akoestische gitaar. 

 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Stichting de gitaarSalon is feitelijk gevestigd aan de Westerstraat 137, 1601 AE Niehove en is ingeschreven bij het 

handelsregister onder nummer 37111936. 

Schattingen 

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

gitaarSalon zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen 

bedragen.  

 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland Algemeen aanvaarde grondslagen van financiële verslaggeving. 

 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij 

anders vermeld. 

 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen 

voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het 

einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn 

geworden. 

 

Vergelijking voorgaand jaar 

De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor 

vergelijkingsdoeleinden aangepast. 

 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en 

indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte 

economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening 

houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. 

 

Het gehanteerde afschrijvingspercentage voor de materiële vaste activa is 20%. 

 

Vorderingen en overlopende activa 

De vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van 

oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling 

van de vorderingen. 

 

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. 

 

Langlopende en kortlopende schulden 

Langlopende en kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
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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 opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. 

 

Verlenen van 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. 

 

Lasten 

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

 

Afschrijvingen op materiële vaste activa 

Materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven 

over de geschatte economische levensduur.  

 

Rentebaten en rentelasten 

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. 
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7.  TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020 

 

 

 31-12-2020  31-12-2019  

 €  €  

Inventaris 

Boekwaarde 1 januari  --  246 

Investeringen  --  -- 

  --  246 

Afschrijving  -- - 246 

Boekwaarde 31 december  --  -- 

 

Aanschafwaarde  8.932  8.932 

Cumulatieve afschrijvingen - 8.932 - 8.932 

Boekwaarde 31 december  --  -- 

 

Vorderingen op handelsdebiteuren 

Debiteuren  --  540 

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 

Omzetbelasting  428  426 

 

Overige vorderingen 

Te ontvangen bedragen  --  287 

 

Liquide middelen 

Rabobank rekening-courant  7.917  347 

Kas  --  1 

  7.917  348 

 

Stichtingsvermogen 

Saldo per 1 januari/ 31 december  1.000  1.000 

 

Overige reserves 

Saldo 1 januari - 6.449 - 7.558 

Bestemming resultaat  4.766  1.109 

Saldo 31 december - 1.683 - 6.449 
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 31-12-2020  31-12-2019  

 €  €  

 

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 

Crediteuren  182  76 

 

Overige schulden 

Schuld de heer P.N. Groot  5.453  5.499 

Schuld Guitar Canon  2.652  -- 

Nog te betalen inkopen  91  825 

Nog te betalen accountantskosten  650  650 

  8.846  6.974 

 

Over de schuld aan de heer P.N. Groot wordt geen rente berekend.  
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8.  TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 

 

 

 2020  2019  

 €  €  

Baten 

Donaties en subsidies  6.737  26.608 

Opbrengst sponsoring  --  1.750 

Opbrengst kaartverkoop  1.831  2.048 

  8.568  30.406 

 

Directe lasten 

Vergoeding artiesten  3.850  19.130 

Catering evenementen  --  211 

Geluid en techniek  122  4.663 

Zaalhuur  291  195 

Overige kosten  --  338 

  4.263  24.537 

 

Afschrijvingen op vaste activa 

Afschrijvingskosten inventaris  --  246 

 

Algemene kosten 

Contributies en abonnementen  42  58 

Kantoorartikelen  --  50 

Kleine aanschaffingen  --  116 

Drukwerk  80  -- 

Porti  --  75 

Internet  648  680 

Accountantskosten  961  865 

Advieskosten  --  1.450 

Verzekeringen  --  88 

Hotelkosten  48  -- 

  1.779  3.382 

 

Verkoopkosten 

Reclame en sponsoring  --  485 

Representatie  140  530 

Provisie  500  -- 

  640  1.015 

 

Bijzondere posten 

Uitkering Stichting Podiumkunsten - 3.000  -- 

 

Rentelasten en soortgelijke kosten 

Rente en kosten rekening-courant  120  117 

 

 

Overige toelichtingen 
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 2020  2019  

 €  €  

 

Aantal werknemers 

In het verslagjaar waren er geen personen werkzaam bij de vennootschap (2019: idem). 

 

Ondertekening van de jaarrekening 

 

Niehove,  

 

 

 

 

 

De heer P.N. Groot              De heer T.A. Panman          J. Graaf 
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BIJLAGEN 
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9.  SPECIFICATIE OMZETBELASTING 2020 

 

Omzet hoog     

Omzet laag    165 

Totaal af te dragen    165 

Aftrek voorheffing   - 902 

Per saldo af te dragen   - 737 

 

Reeds aangegeven / afgedragen 

- 1e kwartaal - 287   

- 2e kwartaal - 26   

- 3e kwartaal  4   

- 4e kwartaal - 326   

   - 635 

Suppletie   - 102 
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