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Beknopte financiële verantwoording boekjaar 1 juli 2019 t/m 30 juni 2020
(na winstbestemming)

30-06-2020
Activa: €

Vorderingen:

Debiteuren 1.218
Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.435

Liquide middelen 68.074

71.727

Passiva:

Eigen vermogen:

Besteedbaar vermogen 61.631

Kortlopende schulden

Crediteuren 7.596
Overige schulden en overlopende passiva 2.500

71.727
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1 juli 2019
t/m 30 juni 2020

€

Baten:

Eigen inkomsten 95.744
Subsidies, fondsen en bijdragen 34.000

Totaal baten 129.744

Lasten:

Organisatiekosten 50.124
Programmakosten 88.390
Publiciteitskosten 5.484

Totaal lasten 143.998

Bedrijfsresultaat -14.254

Het tekort over het boekjaar is ontrokken aan het vrij besteedbaar vermogen.
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Activiteiten
Stichting Cameretten, gevestigd te Rotterdam, heeft als doel het organiseren van een landelijk festival waar
het cabarettalent van de toekomst wordt herkend, begeleid en ontdekt, zodat zij een professionele
cabaretcarrière kunnen opbouwen

Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De vennootschap heeft haar jaarrekening opgesteld volgens de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals
opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld,
worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

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.

Continuïteit
De gehanteerde grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling zijn gebasseerd op
continuïteitsveronderstelling van de stichting.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Schulden
Opgenomen rentedragende en niet-rentedragende leningen en schulden worden bij eerste verwerking
opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Daar waar
geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten, is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-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
diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze
voorzienbaar zijn.

Baten
De baten bestaan uit eigen inkomsten, sponsoring en subsidies, fondsen en bijdragen. De baten bestaan uit de
opbrengst van de in het verslagjaar aan derden verrichte diensten na aftrek van kortingen en de over de omzet
geheven belastingen, aangevuld met de van derden ontvangen bedragen.

Baten worden opgenomen naar rato waarin de diensten zijn verricht c.q. in de periode waarin deze ontvangen
of verrekend zijn. De aan baten toe te rekenen kosten worden aan dezelfde periode toegerekend.

Lasten
Onder de lasten wordt verstaan de direct aan de baten toe te rekenen kosten. Deze kosten bestaan uit
 'besteed aan de doelstellingen' en 'beheer en administratie'.



Renteopbrengsten worden tijdsevenredig in de winst-en-verliesrekening verwerkt, rekening houdend met de
effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost, voor zover hun bedrag bepaalbaar is en hun ontvangst
waarschijnlijk.

Periodieke rentelasten en soortgelijke kosten komen ten laste van het jaar waarover zij verschuldigd zijn,
rekening houdend met de effectieve rentevoet van desbetreffende passiefpost.



Stichting Cameretten
Rotterdam

Beknopte financiële verantwoording boekjaar 1 juli 2019 t/m 30 juni 2020

Bestuur
Het bestuur van Stichting Cameretten ontvangt geen vergoeding voor hun bestuurlijke taken.

Organistatiekosten
De organisatiekosten zoals opgenomen in de staat van baten en lasten bestaan voornamelijk
uit werknemerskosten.

Programmakosten
De programmakosten zoals opgenomen in de staat van baten en lasten bestaan voornamelijk
uit kosten voor de finalistentournee, het workshopweekend, de try-outs en gastoptredens.

Impact Corona
De stichting heeft in het boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van het coronavirus. Dit heeft
voor de stichting geresulteerd in een forse omzetdaling en ook voor de komende periode is de
verwachting dat de impact van Corona op de resultaten van de onderneming fors is. Echter heeft de
stichting beperkt tot geen vaste lasten en heeft zij van overheidssteun gebruik kunnen maken,
waardoor de continuïteit niet in het geding is.


