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Samenstellingsverklaring:

Rotterdam, 1 juni 2022

Aan: Stichting Game Changers

Opdracht:

Ten behoeve van de stichting hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening

samengesteld aan de hand van de door de stichting verstrekte gegevens.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van de gegevens berust bij 

de stichting.

Onze verantwoordelijkheid is het op basis van de verstrekte gegevens samenstellen van 

de jaarrekening.

Werkzaamheden

Onze werkzaamheden bestonden uit het voeren van de boekhouding en het adviseren van

de onderneming. 

Op basis van de door ons gevoerde boekhouding is de jaarrekening samengesteld in 

overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en in

overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in

Titel 9 Burgerlijk Wetboek 2.

De aard en de omvang van onze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen 

resulteren in zekerheid omtrent de betrouwbaarheid van de jaarrekening die aan een 

accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Tot het geven van nadere toelichting zijn we graag bereid,

Met vriendelijke groet,

Coöperatie Force Finance Administratie en Belastingen

Hudsonstraat 19b, 3025 CB Rotterdam.

Camiel de Vries
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Algemene informatie en grondslagen

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 resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin zij voorzienbaar zijn.

Opbrengsten en bijdragen

Opbrengsten (uit de levering van diensten) geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de 

verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat verantwoord zodra het waarschijnlijk is dat

de desbetreffende subsidies zullen worden ontvangen en voorzover de daarmee samenhangende bestedingen  

zijn verricht. 

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

Lonen, salarissen en sociale lasten en pensioenen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 

exploitatierekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte

levensduur van het actief.

Rentebaten en -lasten
Rentebaten en -lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de

betreffende activa en passiva. 
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De Balans per 31 december 2020

(na verwerking exploitatiesaldo)

 2021 2020

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa -€                                  -€                                 

Afschrijving immateriële vaste activa -€                                  -€                                 

Totaal vaste activa -€                                  -€                                 

Vlottende activa

Vorderingen

Debiteuren -€                                  -€                                 

Omzetbelasting 7.017€                         -€                                 

Nog te ontvangen subsidies 48.500€                       -€                                 

Overige vorderingen en overlopende activa 50€                              -€                                 

Totaal vorderingen 55.567€                       -€                                 

Liquide middelen 41.867€                       1.258€                         

TOTAAL ACTIVA 97.434€                      1.258€                        
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De Balans per 31 december 2020

(na verwerking exploitatiesaldo)

2021 2020

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve 13.827€                       306€                            

Bestemmingsresereve marketing 15.000€                       -€                                 

Totaal Eigen vermogen 28.827€                       306€                            

Kortlopende schulden

Crediteuren 12.057€                       -€                                 

Omzetbelasting -€                                  952€                            

Vooruitontvangen subsidies 20.000€                       

Nog te betalen kosten 36.550€                       -€                                 

Totaal kortlopende schulden 68.607€                       952€                            

TOTAAL PASSIVA 97.434€                      1.258€                        
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De Exploitatierekening

2021 2020

Baten

Bijdrage Rotterdam Festivals 200.000€                         50.000€    

Bijdrage Rotterdam Partners -€                                       4.000€      

Subsidies/bijdragen uit publieke middelen 77.500€                            

Bijdragen uit private fondsen 72.500€                            

Sponsoring/partners 184.980€                         1.400€      

Publieksinkomsten 8.603€                              -€               

Totale baten 543.583€                         55.400€    

Beheerslasten

Zakelijk directeur 26.500€                            

Artistiek leider 23.500€                            

Advieskosten 21.436€                            2.500€      

Administratie- en accountantskosten 4.552€                              2.213€      

Kantoorkosten 5.599€                              

Oprichtingskosten -€                                       681€         

Bankkosten -€                                       55€            

Overige beheerslasten 5.102€                              -€               

86.689€                           5.448€      

Activiteitenlasten

Honoraria projectleiding -€                                       11.500€    

Honoraria publiciteit 21.329€                            15.000€    

Honoraria programmering/productie 174.088€                         4.500€      

Materiële lasten productie -€                                       8.370€      

Materiële lasten publiciteit 40.373€                            10.276€    

Lasten programmapartners 192.583€                         -€               

428.373€                         49.646€    

Totale lasten 515.062€                         55.094€    

Exploitatieresultaat 28.521€                           306€         

RESULTAATBESTEMMING

Exploitatieresultaat: 28.521€                            306€         

Bestemming:

Mutatie algemene reserve 13.521€                            306€         

Mutatie bestemmingsreserve marketing 15.000€                            -€               

28.521€                            306€         
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