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I. Balans
Bedragen x € 1.000

31-dec-19

31-dec-18

Activa
Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren

-

Btw

0

Nog te vorderen

16

-

Totaal vorderingen

10
0

26

Vlottende activa
5

16

Totaal vlottende activa

Liquide middelen

5

16

Totaal activa

5

42

31-dec-19

31-dec-18

Passiva
Eigen vermogen
Vrij besteedbare vermogen
Stand per 1 januari

7

Resultaat boekjaar

3

2-

4

Totaal vrij besteedbare vermogen

5

7

Totaal Eigen vermogen

5

7

Kortlopende schulden
Crediteuren

0

Overige schulden en overige overlopende passiva

-

34

Totaal kortlopende schulden

0

34

Totaal passiva

5

42

Rotterdam, 18 maart 2020

E.W. Matthijsse
Algemeen directeur-bestuurder

H.B. Determann
Directeur-bestuurder Bedrijfsvoering

Jaarrekening 2019 Stage-Z © 3

II. Winst en verliesrekening

resultaat
2018

Kwantitatief

Kengetallen StageZ (excl. LabZ)
Aantal producties
Aantal voorstellingen
Aantal bezoekers

Inkomsten

2
25
2456

bedragen x € 1.000

activiteiteninkomsten
eigen bijdrage partners
bijdrage subsidies diverse fondsen
sponsoring

Totaal inkomsten

resultaat
2018

plan
2019

-

Resultaat
2019

-

plan
2019

verschillen
met plan

0
0
0

Resultaat
2019

verschillen
met plan

25
-13
40
-

-

-

0
0
0
0

51

-

-

0

Uitgaven
Beheerskosten

6

10

1

Activiteitenlasten
voorbereidingskosten productie
uitvoeringkosten (repetitieproces)
uitvoeringkosten (tournee)
educatiekosten (lezingen / presentaties)
marketingkosten

16
23
2
-

-

-

Reserve

-

-

-

Totaal lasten

47

10

Bestemmingsfonds onderzoek visie en organisatie

0

Exploitatiesaldo t.b.v. algemene reserve

4

-

1

0
0
0
-1
0
0

2
-

0

9

8
0

-2

-2

Rotterdam,18 maart 2020

E.W. Matthijsse
Algemeen directeur-bestuurder

H.B. Determann
Directeur-bestuurder Bedrijfsvoering
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III. Algemeen
1. Doelstelling stichting Stage-Z
Stichting Stage-Z heeft ten doel –zonder enig winstoogmerk- het initiëren, stimuleren, produceren, presenteren en
distribueren van eigentijdse, kwalitatieve, maatschappelijk geëngageerde, toegankelijke theaterproducties die naadloos
aansluiten bij de beleving en interessewereld van mensen op lbo/(v)mbo-niveau. Stage-Z biedt, binnen haar
doelstellingen, ruim baan aan nieuw uitvoerend theatertalent.
2. Grondslagen voor de financiële verslaggeving
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Stage-Z is feitelijk en statutair gevestigd op Zuidplein 60-64, 3083 CW te Rotterdam en is ingeschreven bij het
handelsregister onder nummer 51155508.
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland geldende ‘Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving
voor micro- en kleine rechtspersonen’, hoofdstuk C1 ‘Kleine Organisaties-zonder-winststreven’.
Algemene waarderingsgrondslag
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, evenals voor de bepaling van het resultaat, is de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuur, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde
schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten
kunnen van deze schattingen afwijken.
3. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen worden bepaald op
basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen staan, tenzij anders
vermeld, ter vrije beschikking.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen is het overblijvend belang in de activa van de stichting na aftrek van al haar vreemd vermogen.
Bestemmingsreserves betreffen dat deel van het eigen vermogen dat wordt afgezonderd omdat daaraan door het
bestuur een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de stichting zou zijn
toegestaan.
Kortlopende schulden
Onder kortlopende schulden worden verstaan schulden met een resterende looptijd van ten hoogste één jaar. De
kortlopende schulden worden in het algemeen opgenomen voor bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.
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4. Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Het exploitatiesaldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe
te rekenen, lasten. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De baten en lasten worden
toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.
Baten die ontvangen zijn in natura (i.e. sponsoring) zijn tegen de reële waarde opgenomen onder de baten.
Bijdragen
(Subsidie)bijdragen worden verantwoord in overeenstemming met de ‘Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor
middelgrote en grote rechtspersonen’, hoofdstuk 274 ‘Overheidssubsidies’. De subsidies worden ten gunste van de staat
van baten en lasten van het jaar gebracht ten laste waarvan de gesubsidieerde bestedingen komen.

IV. Toelichting Balans
De nog te ontvangen baten over 2018 betreffen de nog te ontvangen subsidie, deze zijn in januari 2019 ontvangen.

V. Toelichting Winst en verliesrekening
Er is geen sprake van inkomsten geweest over het boekjaar 2019.
Subsidies betreffen projectsubsidies voor genoemde producties.
Stage-Z ontvangt geen structurele subsidies of bijdragen. Subsidies en bijdragen worden aan het eind van het
project vastgesteld na goedkeuring project en afrekening.
Het negatieve exploitatiesaldo ad € (2.097) wordt onttrokken van het vrij besteedbare vermogen.
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VI. Goedkeuring en vaststelling Jaarverslag 2019 door Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft in haar vergadering van 18 maart 2020 de jaarrekening 2019 goedgekeurd en vastgesteld.
Tevens heeft de Raad van Toezicht van Stage-Z decharge verleend aan de directeuren-bestuurders over het in 2019
gevoerde beleid.

Datum: 18 maart 2020
Plaats: Rotterdam
Mw. W.L. Gillis-Burleson
voorzitter Raad van Toezicht Stage-Z

Dhr. F. Romijnsen

Dhr. J.T. Blok

Mw. C.H. Schmidt Jongbloed

Mw. D.S. Rood-Bakker

Directie:
E.W. Matthijsse
Algemeen directeur-bestuurder

H.B. Determann
Directeur-bestuurder Bedrijfsvoering
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VII. Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant
Zie navolgende beoordelingsverklaring van BDO accountants.

Jaarrekening 2019 Stage-Z © 8

T: +31 (0)10 24 24 600
E: rotterdam@bdo.nl
www.bdo.nl

BDO Audit & Assurance B.V.
K.P. van der Mandelelaan 40, 3062 MB Rotterdam
Nederland

Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke
accountant
RA11838
Aan: het bestuur en de raad van toezicht van Stichting Stage-Z

Opdracht
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting Stage-Z te Rotterdam
beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de winst-enverliesrekening over 2019 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en
het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de ‘Richtlijnen voor
jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen’, hoofdstuk C1 ‘Kleine Organisatieszonder-winststreven’. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van
onze beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands
recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2400 ‘Opdrachten tot het beoordelen van
financiële overzichten’. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische
voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te
concluderen dat ons niet is gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat.
Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een
beperkte mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in
hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van
de stichting, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens
alsmede het evalueren van de verkregen informatie.
De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk
beperkter dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in
overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen
controleoordeel tot uitdrukking.

Statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17171186.
BDO Audit & Assurance B.V. is lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid,
en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam “BDO” optreden.
BDO is
9 de|merknaam die wordt gebruikt ter aanduiding van het BDO netwerk en van elk van de BDO Member Firms.

Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten
concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling
van het vermogen van Stichting Stage-Z per 31 december 2019 en van het resultaat over 2019
in overeenstemming met de ‘Richtlijnen voor jaarverslaggeving voor micro- en kleine
rechtspersonen’, hoofdstuk C1 ‘Kleine Organisaties-zonder-winststreven’.
Rotterdam, 20 maart 2020
BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

R. Karlas RA
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Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden:

