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Hendrik-Ido-Ambacht, 29 juni 2022

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het verslag aan inzake de jaarstukken over 2021
van Stichting Dutch Pinball Museum te Rotterdam.

SAMENSTELLINGSVERKLARING 

Aan: Opdrachtgever

De jaarrekening van Stichting Dutch Pinball Museum te Rotterdam is door ons samengesteld op basis van
de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de winst-en-
verliesrekening over 2021 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. Wij hebben u ondersteund
bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de door de entiteit gekozen
grondslagen voor waardering en resultaatbepaling, zoals opgenomen in de toelichting 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 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 Dutch Pinball Museum.

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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RESULTATEN 

Bespreking van de resultaten
2021

x 1.000 € %
Netto-omzet 39 100,0
Inkoopwaarde van de omzet ( )14 ( )35,9

Brutowinst 25 64,1

Inventariskosten 20 51,3
Algemene kosten 4 10,3

Totaal van som der kosten 24 61,6

Totaal van bedrijfsresultaat 1 2,5
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FINANCIËLE POSITIE

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de vennootschap verstrekken wij u de
navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een
opstelling van de balans per 31 december 2021 in verkorte vorm.

Analyse van de financiële positie
31-12-2021

x 1.000 €

Op korte termijn beschikbaar
Vorderingen 2
Liquide middelen 11

13
Kortlopende schulden ( )15

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal ( )2

Vastgelegd op lange termijn
Materiële vaste activa 3

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 1

Financiering

Eigen vermogen 1

Hendrik-Ido-Ambacht, 29 juni 2022
Zuiver. 
financieel.fiscaal.advies

G. Deunk
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021 

31-12-2021
€ €

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 3.000

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.129

Liquide middelen 11.204

16.333
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31-12-2021
€ €

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN
Resultaat boekjaar 583

KORTLOPENDE SCHULDEN
Overige schulden en overlopende passiva 15.750

16.333
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WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2021 

2021
€ €

Netto-omzet 39.201
Inkoopwaarde van de omzet ( )13.853

Brutowinst 25.348
Inventariskosten 19.904
Algemene kosten 4.828

Totaal van som der kosten 24.732

Totaal van bedrijfsresultaat 616
Rentelasten en soortgelijke kosten ( )33

Totaal van resultaat 583
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

INFORMATIE OVER DE ONDERNEMING
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Dutch Pinball Museum is feitelijk gevestigd op Voorhaven 12, 3024 RM te Rotterdam en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 81168713.

ALGEMENE TOELICHTING
De belangrijkste activiteiten van de onderneming
De activiteiten van Stichting Dutch Pinball Museum bestaan voornamelijk uit:
Het beheren van een museum en faciliteren en organiseren van tentoonstellingen, in het bijzonder gericht op
flipperkasten en andere automaten voor amusement die functioneren na inwerpen van munten.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine
rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

GRONDSLAGEN
Materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 
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.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 
De bepaling van het resultaat
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.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

VASTE ACTIVA
MATERIËLE VASTE ACTIVA

Inventarissen
€

Boekwaarde per 1 januari 2021 0
Investeringen 3.000

Boekwaarde per
31 december 2021 3.000

VLOTTENDE ACTIVA
VORDERINGEN
Vorderingen > 1 jaar

31-12-2021
€

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting 2.129

31-12-2021
€

LIQUIDE MIDDELEN
ING 11.204
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KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2021
€

Overige schulden en overlopende passiva
Administratiekosten 750
Reservering voor onderhoud en reparaties 15.000

15.750
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TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2021

2021
€

NETTO-OMZET
Omzet 39.201

2021
€

INKOOPWAARDE OMZET
Werk door derden 13.853

2021
€

INVENTARISKOSTEN
Reparatie en onderhoud inventaris 19.904

2021
€

ALGEMENE KOSTEN
Kantoorbenodigdheden 192
Assurantiepremie 381
Administratiekosten 870
Boetes en verhogingen 76
Educatie 2.630
Overige algemene kosten 679

4.828

2021
€

RENTELASTEN EN SOORTGELIJKE KOSTEN
Betaalde bankrente 33

2021
€

Betaalde bankrente
Rente en kosten ING 33
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Rotterdam, 29 juni 2022

Stichting Dutch Pinball Museum

D. Krikke J.G.M. Metselaar D. van de Pas
Voorzitter Secretaris Penningmeester
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