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Aan het bestuur van 
Stichting Lloydscompany
Sjanghailaan 322
3066 SJ Rotterdam

Rotterdam, 27 januari 2020

Geacht bestuur,

Hiermee rapporteren wij u omtrent de uitkomst van onze werkzaamheden, die wij ingevolge uw 
opdracht tot samenstelling van de jaarrekening van de stichting met betrekking tot het 
boekjaar 2019 hebben verricht.

Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting 
Lloydscompany te Rotterdam samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en de hierop 
gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de onderneming.

Werkzaamheden
Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met
betrekking tot de samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit verzamelen, verwerken, rubriceren en
samenvatten van financiële gegevens.

De stichting is op 13 januari 2015 opgericht. De doelstelling van de stichting betreft het 
produceren van dansvoorstellingen en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband
houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
-het geven van workshops en masterclasses;
-het geven van dansvoorstellingen; en
-het produceren van dansvoorstellingen. 

De stichting is niet belastingplichtig voor de vennootschapbelasting en omzetbelasting. 

Momenteel wordt het bestuur gevormd door de volgende personen:
-S. (Siela) Ardjosemito-Jethoe; voorzitter;
-R. (Renee) Trijselaar; secretaris;
-W. (Willem) van Soeren; penningmeester.
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest

Hoogachtend
RAAK Belastingadviseurs

G. Tang



Jaarrekening 2019
Stichting Lloydscompany

Balans 
per 31-12-2019

Activa Passiva

31-12-19 31-12-18 31-12-19 31-12-18
€ € € €

Vermogen 7          -          

Kortlopende vorderingen 6.150   -          Kortlopende schulden 27.587 -          

Liquide middelen 21.444 -          

27.594 -          27.594 -          
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Jaarrekening 2019
Stichting Lloydscompany

Winst- en verliesrekening

Baten
2019 2018
€ €

Omzet 24.570   -            
Af: kosten van de omzet 23.766-   -            

804        -            

Lasten

Algemene kosten 797        -            

Nettoresultaat 7            -            
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Jaarrekening 2019
Stichting Lloydscompany

Toelichting balans

Activa

31-12-19 31-12-18
€ €

Kortlopende vorderingen
Debiteuren 1.150,00   -          
Nog te ontvangen subsidies 5.000,00   -          

6.150,00   -          

Liquide middelen
NL25INGB0006481498 21.444,03  -          

Passiva
31-12-19 31-12-18

€ €
Vermogen
stand per 01-01 -            -          
Resultaat 6,88          -          
stand per 31-12 6,88          -          

Kortlopende schulden
Crediteuren 1.814,36    -          
Te betalen administratiekosten 750,00       -          
Nog te betalen kosten 900,00       -          
Vooruitontvangen subsidie (Urban Talents)* 23.500,00  -          
Overlopende passiva 622,79       -          

27.587,15  -          
*afrekening project in 2020
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Jaarrekening 2019
Stichting Lloydscompany

Toelichting resultatenrekening

Baten
2019
€

Omzet
Omzet uitkoop voorstellingen 8.070    
Omzet subsidies 35.000   
Bij: nog te ontvangen subsidies 5.000    
Af: vooruitontvangen subsidies 23.500-   

24.570   

Kostprijs van de omzet
Projectkosten 23.766-   

Projecten afgerekend

Omzet
Omzet Mind Ur Step 5.000  
Omzet Respect 18.070 

Kosten
Projectkosten Mind Ur Step 5.132  
Projectkosten Respect 16.568 
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Jaarrekening 2019
Stichting Lloydscompany

Toelichting resultatenrekening

Lasten
2019
€

Algemene kosten
Administratiekosten 750,00     
Bankkosten 46,66       

796,66     
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