Stichting CreAtuur
te Alkmaar
Rapport inzake de jaarrekening 2020

INHOUDSOPGAVE
BESTUURSVERSLAG 2020

3

Bestuursverslag Stichting CreAtuur

4

ACCOUNTANTSRAPPORT

9

1
2
3

Samenstellingsverklaring van de accountant
Resultaten
Fiscale positie

10
11
12

JAARREKENING 2020

13

4
5
6
7
8
9
10

14
16
17
18
19
23
25

Balans per 31 december 2020
Staat van baten en lasten over 2020
Algemene toelichting
Grondslagen voor financiële verslaggeving
Toelichting op balans
Toelichting op staat van baten en lasten
Overige toelichtingen

BESTUURSVERSLAG 2020

BESTUURSVERSLAG STICHTING CREATUUR

1. Inleiding
De op 20 januari 2020 opgerichte Stichting Creatuur heeft als doelstelling het bedenken, organiseren, faciliteren en stimuleren
van culturele (publieks-)evenementen, festivals en projecten, alsmede het inspireren en informeren van een breed publiek en
alles wat daarmee in de ruimste zin samenhangt, teneinde een maatschappelijk belang te bevorderen dan wel in stand te
houden.
Concrete reden voor de oprichting was om het project Wonderlicht Alkmaar mogelijk te maken en voor de toekomst te
behouden. Bovendien biedt de stichting de mogelijkheid meer evenementen en projecten met een sociale component op te
zetten en uit te (doen) voeren.
Met als projectbureau DOSS Event Support is er met vele instellingen en organisaties in Alkmaar samengewerkt om het
evenement Wonderlicht, een magische theaterwandeling over het Bolwerk met een festivalhart op het Canadaplein in het
weekeinde van 14 tot 16 februari 2020, te doen slagen.
Het evenement was zeer succesvol, gezien de toeloop en de enthousiaste reacties van de bezoekers. Ook de sociale
componenten kwamen uit de verf: met een buddyproject werden senioren in staat gesteld de wandeling mee te maken. Tevens
was er de onlinemogelijkheid tickets te doneren.
Storm Dennis dreigde roet in het eten te gooien, maar in samenwerking met Theater De Vest kon een alternatief worden
geboden vanaf de zaterdag in de Grote Kerk. Deze noodoplossing werd door veel kaarthouders bijzonder op prijs gesteld. Het
betekende wel dat de financiële afwikkeling gecompliceerd was, maar dankzij een goede evenementenverzekering bleek de
schade uiteindelijk mee te vallen.
Het project is met de gemeente geëvalueerd en zeer positief beoordeeld.
Vervolgens brak de coronapandemie uit, die alle evenementen voor langere tijd onmogelijk zou maken. De voorbereidingen
voor Wonderlicht 2021 waren in volle gang, toen duidelijk werd dat de pandemie ook na 2020 het leven zou beheersen.
Het bestuur heeft er vertrouwen in dat er in de nabije toekomst weer ruimte komt voor een Wonderlicht en andere
publieksevenementen met een sociale inslag.
Namens het bestuur,
Jos van Dam,
voorzitter

2. Wonderlicht Alkmaar
De gemeente Alkmaar had een bedrag beschikbaar voor een internationaal straattheaterfestival met kwalitatief hoogwaardig
aanbod, toegankelijk voor een breed publiek. Na een pitch kreeg Wonderlicht de zegen van de gemeente.
Het concept Wonderlicht richtte zich op de stille en donkere maand februari en focuste zich daarom ook op sociale verbinding,
aandacht voor elkaar en voor de samenleving. Deze elementen samen vormden de basis voor het nieuwe winterevenement.
Het Canadaplein was ingericht als festivalhart met eten en drinken, muziek en vuur om je aan te warmen: een huiskamer. De
wandeling over het Bolwerk, beginnend op de Bergerbrug, werd ingevuld door een uitgebreide nationale en internationale
straattheaterprogrammering. Vuurinstallaties van De Vuurmeesters en videoprojecties en soundscapes van De Beeldjutters
omlijstten het geheel. De weg terug van het Kennemerpark naar het Festivalhart was aangekleed met bijna 100 lantaarns in de
smalle straatjes. In de met kaarslicht verlichte Grote Kerk kon men deelnemen aan het aanschuifdiner.
Storm Dennis noopte tot een grote verandering tijdens het evenement. Dankzij de inspanning van velen, met name de leiding
van Theater De Vest als exploitant van de Grote Kerk, kon dit historische gebouw twee avonden lang Wonderlicht in
aangepaste vorm herbergen en door laten gaan. Op deze wijze kon de bezoekers een aangepast en tegelijk zeer gewaardeerde
beleving worden geboden en kon de organisatie de financiële schade beperken.
In totaal werden ruim 13.000 kaarten verkocht, inclusief ruim 1.000 voor het aanschuifdiner, waarmee de potentie van dit
meerdaagse winterevenement werd aangetoond.
2.1. Samenwerking
Voor Wonderlicht werd met veel Alkmaarse, regionale, culturele, maatschappelijke organisaties samengewerkt, zoals Alkmaar
Marketing, Artiance, Bibliotheek Kennemerwaard, Historische Vereniging Alkmaar, Stedelijk Museum Alkmaar, Taqa Theater
De Vest/Grote Kerk Alkmaar, Alkmaars Bolwerk en RAADHUIS Creative Agency.

2.2. Sociale activiteiten
Met als thema ‘Ontmoetingen stimuleren’, bracht het buddyproject buddy’s (vrijwilligers) en deelnemers (eenzame ouderen)
bijeen om samen van de route te genieten en na afloop wellicht in contact te blijven. Doel was om in de donkere wintermaanden
eenzame ouderen gezelschap te geven.
Na een wervingscampagne via allerlei media meldden zich bijna 200 buddy’s. Om ouderen te bereiken werd samenwerking
gezocht met zorginstellingen in en rond Alkmaar: Alkcare, De Marke, Magentazorg en De Zorgcirkel, maar ook overkoepelende
organisaties als Humanitas en de Zonnebloem. In totaal kwamen de ruim 150 ouderen uit Alkmaar, Bergen, Graft,
Heerhugowaard, Heiloo en Noord-Scharwoude.
Deelnemers en buddy’s werden aan elkaar gekoppeld en op de avond zelf werd het vervoer van de deelnemers geregeld, deels
gesponsord door Bak Reizen. Daarnaast werden er rolstoelbussen van Willemsen De Koning ingezet. Door sponsoring van
Medipoint waren er 25 rolstoelen extra beschikbaar voor ouderen die daar behoefte aan hadden.
Bij de ticketverkoop hebben 400 online-kopers tickets gedoneerd aan iemand die dat niet zelf kon betalen. Daardoor konden
ruim 500 bezoekers extra Wonderlicht bezoeken. Daarnaast doneerde het Victoriefonds nog eens 120 tickets. Al deze
gedoneerde tickets werden verdeeld via Stichting Prakkie 072, Stichting Samen zijn we sterk en Stichting Help ons helpen 072.

2.3. Vrijwilligers
In totaal werkten er ruim 50 vrijwilligers achter de schermen mee aan Wonderlicht. Voor hen waren hun belangrijkste
beweegredenen het hebben van plezier, het mogelijk maken van Wonderlicht en het ondersteunen van Doss Event Support.
Ook wilden ze nieuwe mensen ontmoeten of iets betekenen voor de stad of een ander. Voor de werving werd samengewerkt
met de Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar (VCRA). Tijdens Wonderlicht waren vrijwilligers actief op twintig verschillende
posities tijdens meerdere shifts per avond. Toen het evenement vanwege de storm plotseling volledig moest verhuizen naar de
Grote Kerk stonden veel van de vrijwilligers binnen een uur paraat om te helpen.
2.4. Financiering
Het organiseren van het internationale straattheaterfestival was uiteraard niet zonder risico’s, zeker omdat het in Alkmaar nog
niet bestond. De vele en brede vormen van samenwerking gaven de gemeente en de subsidiërende fondsen het vertrouwen
Wonderlicht financieel mogelijk te maken.
Voorts waren er twee Alkmaarse partijen die Wonderlicht met een flink sponsorbedrag ondersteunden. Dat waren Alkmaars
Bolwerk, dat de belangen van winkeliers, (horeca)ondernemers en eigenaren van commercieel vastgoed in de Alkmaarse
binnenstad behartigt en om Actan Adviseurs & Accountants. Bovendien was Actan bereid de complete boekhouding en de
jaarrekening voor haar verantwoording te nemen.
Steun van de gemeente Alkmaar en het Victoriefonds vormden de financiële basis voor het evenement. Bovendien droegen de
volgende fondsen met subsidies bij: TAQA Cultuurfonds en voor de sociale activiteiten de Pius-Stichting, Fonds Sluyterman van
Loo en Stichting RCOAK. Daarnaast waren er belangrijke inkomsten uit de kaartverkoop. De voorverkoop liep boven verwachting
en zonder storm Dennis zou het bezoekersaantal ruim 17.000 zijn geweest, waar er 15.000 geraamd waren. Uiteindelijk kwamen
er ondanks de storm en de aanpassing van het evenement ruim 13.000 bezoekers. Doordat er ook minder kosten waren, kon
deze tegenvaller worden opgevangen. Voor de extra kosten als gevolg van de verplaatsing is een beroep gedaan op de afgesloten
evenementenverzekering.

3. Corona
Het verslagjaar werd al kort na Wonderlicht volkomen gedomineerd door de coronapandemie. De voorbereidingen voor
Wonderlicht 2021 en andere geplande publieksprojecten werden aangepast op de beperkingen die de landelijke en lokale
overheid oplegden aan de samenleving en die elke keer wijzigden. Telkens als een verruiming mogelijk bleek werd er korte tijd
later weer een vergaande beperking opgelegd. Buitenevenementen met publiek zoals Wonderlicht kunnen op de meeste
beperkingen worden aangepast omdat crowdmanagement een integraal onderdeel van de planning is.
Uiteindelijk is zelfs op het moment van verschijnen van dit bestuursverslag nog onduidelijk of en zo ja wat de mogelijkheden in
2021 zijn voor publieksevenementen in de buitenlucht. Het bestuur heeft er vertrouwen in dat dit verantwoord kan, het is echter
de overheid die de (on)mogelijkheden bepaalt.
4. Stichtingsbestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit drie leden, te weten:
Jos van Dam, voorzitter;
Cora Rooker, secretaris;
Geert ten Dam, penningmeester.
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, hooguit is een niet bovenmatig vacatiegeld mogelijk.
Gemaakte onkosten mogen vergoed worden.
Het doel van de stichting, zoals omschreven in de oprichtingsakte, is het bedenken, organiseren, faciliteren en stimuleren van
culturele (publieks)evenementen, festivals en projecten, alsmede het inspireren en informeren van een breed publiek en alles
wat daarmee in de ruimste zin samenhangt, teneinde een maatschappelijk belang te bevorderen dan wel in stand te houden.
De stichting wil haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- het (doen) produceren, initiëren en/of organiseren van (publieks)projecten op het gebied van culturele evenementen, festivals
en projecten, waarin met inachtneming van het bovenstaande, een maatschappelijk belang een belangrijke plaats inneemt.
- voor de uitvoering van de plannen en projecten samen te werken met externe partijen met uitgebreide expertise op het vlak
van (publieks) evenementen en dergelijke.
Het bestuur van de stichting heeft naast de reguliere vergaderingen gedurende het jaar regelmatig overleg gevoerd met
vertegenwoordigers van de gemeente om te bezien wat de in verband met de pandemie opgelegde beperkingen nog aan
mogelijkheden overlieten. In het verslagjaar bleken die er uiteindelijk niet te zijn. Voor 2021 hoopt het bestuur op de tweede
helft van het jaar.

ACCOUNTANTSRAPPORT

Stichting CreAtuur
t.a.v. het bestuur
Steijnstraat 72
1814 DD Alkmaar

Alkmaar , 28 mei 2021
Geachte bestuursleden,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot uw stichting.
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van uw stichting, waarin begrepen de Balans per 31 december 2020
met tellingen van € 38.589 en de Staat van baten en lasten over 2020 sluitende met een resultaat na belastingen van € 27.161
samengesteld.
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SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting CreAtuur te Alkmaar 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 toelichting 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 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 Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). 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 zijn wij door het
lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting
CreAtuur Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven
of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.
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 jaarrekening mogen dan ook
ervan 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.
Alkmaar, 28 mei 2021
Actan adviseurs & accountants B.V.
namens deze,

W.J. Beijer RA MSc

2

RESULTATEN

ONTWIKKELING RESULTAAT
De verslagperiode is afgesloten met een resultaat van € 27.161, tegenover € 0 over 2019. Ter analyse van het resultaat dient de
volgende opstelling, die is ontleend aan de staat van baten en lasten.
2020
€

Netto-omzet
Sponsorbijdragen
Opbrengsten uit fondsenverwerving
Overige bedrijfsopbrengsten
Inkoopwaarde van de omzet

%

46.246
12.500
155.985
39.110
-217.308

100,0
27,0
337,3
84,6
-469,9

36.533

79,0

Overige bedrijfskosten
Verkoopkosten
Algemene kosten

207
3.721

0,4
8,0

Som der vaste kosten

3.928

8,5

Exploitatieresultaat

32.605

70,5

Financiële baten en lasten
Belastingen

-66
-5.378

-0,1
-11,6

Resultaat

27.161

58,7

Brutomarge (dekkingsbijdrage)

11
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FISCALE POSITIE

VERSCHULDIGDE VENNOOTSCHAPSBELASTING
Het belastbaar bedrag is als volgt te berekenen:
Berekening belastbaar bedrag

2020
€

Resultaat voor belastingen

32.539

Fiscaal resultaat

32.539

Fiscaal niet-aftrekbaar deel van de kosten

55

Belastbaar bedrag

32.594

Berekening vennootschapsbelasting
Eerste schijf

16,50 % van

32.594

5.378

Verschuldigde vennootschapsbelasting

5.378

BELASTINGPOSITIE PER BALANSDATUM
De belastingschuld volgens de balans is als volgt te specificeren:
Specificatie belastingpositie

31 dec 2020
€

Boekjaar
Verschuldigd vennootschapsbelasting volgens berekening

5.378

Belastingschulden in de balans

5.378
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA
(Na voorstel resultaatbestemming)

31 dec 2020
€

€

Vlottende activa
Vorderingen
Belastingvorderingen

1.129
1.129

Liquide middelen

37.460

Totaal

38.589

Stichting CreAtuur, te Alkmaar
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Samenstellingsverklaring afgegeven

PASSIVA
(Na voorstel resultaatbestemming)

31 dec 2020
€

Eigen vermogen
Sociale cohesie
Culturele projecten
Lokale Partnerschappen
Lopende zaken

€

8.000
8.000
8.000
3.161
27.161

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Belastingen en premies sociale verzekeringen

6.050
5.378
11.428

Totaal

Stichting CreAtuur, te Alkmaar

38.589
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020
2020
€

Netto-omzet
Sponsorbijdragen
Opbrengsten uit fondsenverwerving
Overige bedrijfsopbrengsten

46.246
12.500
155.985
39.110

Som der exploitatiebaten

253.841

Inkoopwaarde van de omzet

217.308

Overige bedrijfskosten
Verkoopkosten
Algemene kosten

207
3.721

Som der exploitatielasten

221.236

Exploitatieresultaat

32.605

Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten

-66

Operationeel resultaat

32.539

Belastingen

-5.378

Resultaat

27.161

Resultaatbestemming
Sociale cohesie
Culturele projecten
Lokale Partnerschappen
Lopende zaken

8.000
8.000
8.000
3.161

Bestemd resultaat

Stichting CreAtuur, te Alkmaar

27.161
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ALGEMENE TOELICHTING

Naam rechtspersoon
Rechtsvorm
Zetel rechtspersoon
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

Stichting CreAtuur
Stichting
Alkmaar
77066405

Belangrijkste activiteiten
De activiteiten van Stichting CreAtuur, statutair gevestigd te Alkmaar bestaan voornamelijk uit: het bedenken, organiseren,
faciliteren en stimuleren van culturele (publieks)evenementen, festivals en projecten, alsmede het inspireren en informeren van
een breed publiek en alles wat daarmee in de ruimste zin samenhangt, teneinde een maatschappelijk belang te bevorderen dan
wel in stand te houden.
Locatie feitelijke activiteiten
De organisatie verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Alkmaar.
Rapportageperiode afwijkend van een jaar
Stichting opgericht per 20-01-2020. Zodoende geen vergelijkende cijfers aanwezig in de jaarrekening.

Stichting CreAtuur, te Alkmaar
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GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING

ALGEMEEN
Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine Organisaties-zonder-winststreven (RJk
C1). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine rechtspersonen die onder titel 9 boek 2 BW vallen.
Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders
vermeld.
Algemene grondslagen bepaling resultaat
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 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.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING ACTIVA
Vorderingen
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 zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders vermeld, staan deze vrij ter beschikking.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING PASSIVA
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden opgenomen tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR BATEN EN LASTEN
Baten
Baten worden verantwoord in de periode waarin zij aan de stichting ter beschikking zijn gesteld. De bestedingen worden
opgenomen met inachtneming van de vermelde grondslagen voor de waardering van activa en passiva. De bestedingen worden
toegerekend aan de verslagperiode waarop zij betrekking hebben.
Netto-omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengsten van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder
aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.
Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Rentelasten en soortgelijke kosten
De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen en respectievelijk aan derden betaalde rente.
Belastingen
De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het boekjaar, waarbij rekening
wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening,
en waarbij actieve belastinglatenties (indien van toepassing) slechts worden gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan
waarschijnlijk is.

Stichting CreAtuur, te Alkmaar
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TOELICHTING OP BALANS

VORDERINGEN
31 dec 2020
€

Belastingvorderingen
Omzetbelasting

1.129

Totaal

1.129

LIQUIDE MIDDELEN
31 dec 2020
€

Banktegoeden
ING Bank

37.460

Totaal

37.460

Stichting CreAtuur, te Alkmaar
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EIGEN VERMOGEN
31 dec 2020
€

Sociale cohesie
Culturele projecten
Lokale Partnerschappen
Lopende zaken

8.000
8.000
8.000
3.161

Totaal

27.161

Sociale cohesie

2020
€

Stand 20 januari
Resultaatbestemming

8.000
8.000

Stand 31 december

8.000

Per te organiseren activiteit wordt vastgesteld hoe en op welke manier sociaal kwetsbare personen of groepen van personen
kunnen worden bereikt om via deze activiteit bij te dragen aan sociale cohesie door het actief stimuleren van ontmoeting.
Culturele projecten

2020
€

Stand 20 januari
Resultaatbestemming

8.000
8.000

Stand 31 december

8.000

Per te organiseren activiteit wordt vastgesteld hoe en op welke manier (jonge/vernieuwende) aanbieders en mogelijk nieuwe
(groepen) ontvangers met elkaar in contact kunnen worden gebracht met als doel verhogen weerbaarheid en veerkracht.
Lokale Partnerschappen

2020
€

Stand 20 januari
Resultaatbestemming

8.000
8.000

Stand 31 december

8.000

Per te organiseren activiteit wordt vastgesteld welke lokale culturele instellingen kunnen bijdragen aan de programmering.

Stichting CreAtuur, te Alkmaar
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Lopende zaken

2020
€

Stand 20 januari
Resultaatbestemming

3.161
3.161

Stand 31 december

Stichting CreAtuur, te Alkmaar

3.161
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KORTLOPENDE SCHULDEN
31 dec 2020
€

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

6.050

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Vennootschapsbelastingschulden

5.378

Totaal

Stichting CreAtuur, te Alkmaar

11.428
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TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN EN BRUTOMARGE
2020
€

Netto-omzet
Opbrengsten tickets
Opbrengst t.b.v. vrijkaarten

37.616
8.630
46.246

Sponsorbijdragen
Opbrengsten sponsoring

12.500

Opbrengsten uit fondsenverwerving
Opbrengsten fondsen

155.985

Overige bedrijfsopbrengsten
Uitkering verzekering

39.110

Som der exploitatiebaten

253.841

Inkoopwaarde van de omzet
Inhuur kunst en artiesten
Projectbureau
Publicatiekosten
Vrijwilligers
Beveiliging
Techniek festivalhart en straattheater
Meubilair en inrichting
Buddysysteem
Afvalverwerking
Verkeersregelaars
Kassa
Vergunningen

98.616
31.518
29.672
13.062
9.555
8.112
6.883
5.138
3.414
2.550
2.052
6.736
217.308

Brutomarge (dekkingsbijdrage)

Stichting CreAtuur, te Alkmaar

36.533
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OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN
2020
€

Verkoopkosten
Representatiekosten

207

Algemene kosten
Advieskosten
Oprichting kosten
Algemene kosten

900
297
2.524
3.721

Totaal

3.928

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
2020
€

Rentelasten banken
Bankkosten

-66

Financiële baten en lasten (saldo)

-66

BELASTINGEN
2020
€

Vennootschapsbelasting huidig boekjaar

5.378

Belastingen resultaat

5.378

Stichting CreAtuur, te Alkmaar
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10

OVERIGE TOELICHTINGEN

WERKNEMERS
Toelichting gemiddeld aantal werknemers
Gedurende het jaar waren er geen werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband.

ONDERTEKENING
Alkmaar, 28 mei 2021
Naam

Handtekening

Jos van Dam, voorzitter

Geert van Dam, penningmeester

Cora Rooker, secretaris

Stichting CreAtuur, te Alkmaar

25

Samenstellingsverklaring afgegeven

