






Voorwoord 

Aan het bestuur van 

Stichting Kunstgroep De Compagnie 

N.C.B.-laan 52

5462GE Veghel

Veghel, 23 mei 2022 

Betreft: jaarrekening 2021 

Geacht bestuur, 

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent uw jaarverslag 2021 van uw 

onderneming. Dit jaarverslag bestaat uit twee delen. 

Deel 1: Financieel verslag 

Dit deel bevat een samenvatting van de belangrijkste informatie uit de jaarrekening. 

De informatie is afgeleid uit de jaarrekening en voorzien van toelichting en commentaar. 

Deel 2: De Jaarrekening 2021 

Deze bestaat uit de balans per 31 december 2021, de staat van baten en lasten over 2021 en de toelichting 

hierop. 

Opdrachtbevestiging 

Opdracht 

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 van Stichting Kunstgroep De Compagnie te 

Veghel samengesteld. 

De jaarrekening is opgesteld op basis van de door de ondernemer verstrekte gegevens. 

Werkzaamheden 

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in 

hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. 

Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste 

grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. 

Bevestiging 

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van 

in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij 

gaarne bereid. 

Hoogachtend, 

J en L administratie en advies 

xxx.van der Venne

Relatiebeheerder
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Inkoopwaarde groepen 

Inkoopwaarde groepen 

Kosten fabriekswinkel 

Kosten exposities en concerten 

Kosten muziekprogrammering 

Totaal kosten 

Totaal kosten 

Overige personeelskosten 

Huisvestingskosten 

Verkoopkosten 

Coöperatie kosten 

Algemene kosten 

ONDERTEKENING VOOR AKKOORD 

Veghel, 23 mei 2022 

Stichting Cultuurfabriek Noordkade 

Namens deze, 

o-· , .-,-
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Verslag jaar Vorig jaar 

2021 2020 

26.824 13.843 

8.093 5.979 

0 8.590 

34.917 28.412 

Verslag jaar Vorig jaar 

2021 2020 

3.087 1.479 

3.940 888 

5.326 2.728 

2.196 2.530 

3.185 3.690 

17.735 11.315 

Stichting Kunstgreep De Compagnie 
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