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Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar 2021 met betrokking tot uw stichtlng.

í OPDRACHT

f ngevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van uw besloten vennootschap, waarin begrepen de
balans met tellÍngen van € 504.608 en de winst+n-verllesrekening sluitende mei een resultaat van € 38.383,
beoordeeld.

2 BEOORDELING$VERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKEACCOUNTANT

Aan: de aandeelhouders

Onze conclusie

W[ hebben de in dit rapport opg€nomen jaanekening van Stichting Kunst & Co te Uden over 2021 beoordeeld

Op grond van onze beoordeling hebben wij geen reden om te veronderstellen dat de jaarrekening geen
getrouw beeld geeft van de grootte en de saÍnenstelling van het vermog€n van Stichting Kunst & Co per 31
december 2021 en van het resultaat over 2A21 in overeenstemming met Titel I Boek 2 BW.

De laarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 202'l;
2. de winst-en-verlissrekening over 2021;
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor Íinanciêle verslaggeving en andere

toelichtingen.

De baeie voor onz6 conclusie

WiJ hebben ome beoordeling venicht in overeenstemming met Nederlands recfit, uraaronder de Nederlandse
Standaard 2400'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Deze beoordeling is gericht op het
verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn
beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelifkheden voor de beoordeling van de jaanekenirg.'

Wij zijn onaÍhankelijk van Stichting Kunst & Co zoals vereist in de Verordening Ínzake de onaflrankelijkheid van
accountants bij assurance-opdrachten {MO) en andere relevante onafhankelijkheidsrgels in Nederland.
Daarnaast hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basls voor onze
conclusie.

l$jmegen i St" Annastraat 234 - 6525 €Z Nijmegen C24 321 13 65 i:)ghnijmegen@bghaccountanls.rrl
ScHjndeÍ | Nieuwe Eerdsebaan 34 - 548? VS Schrjndei - U73 549 2l 18 - bghschijndel,@bghaccountants-nl
Uden I Vlijtslraat 2A - 5405 ÀP Uden - O4l3 25 45 50 - bgnuden@bghàcccuntants.nl

www.bEhaccountánls.nl - KvK 77902483 - B IW nr. N1861'131249801
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STICHTING KUNST & CO TE UDEN

Accountants & Adviseurs

Verantwoordelflkheid van hèt bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw w€ergeven van de jaarrekening in
overeênstemming met Titel I Boek 2 BW. ln dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige
interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken
zonder al\vijkingen van malerieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Onze verantwoordelijkheden voor de beoordeling van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van êen beoordelingsopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte assurance-inÍormatie verkrijgen voor de door ons aíte geven conclusie.

De mate van zekerheid die wordt verkregen bij een beoordelingsopdracht ls aanzienÍijk lager dan de zekerheid
die wordt verkregen bijeen controleopdracht venicht in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking,

Wij hebben deze beoordeling professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400.

Onze beoordeling bastond onder andere uit:
- Het verwerven van inzicht in de entiteit en haar omgeving en in het van toepassing zijnde stelsel inzake

financiële verslaggeving, om gebieden in de jaarrekening te kunnen identlflceren waar het waarschijnliJk is
dat zich risico's op afirijkingen van materieel belang voor zullen doen als gevolg van fouten of fraude, het in
reactie hierop opzetten en uitvoeren van werkzaamheden om op die gebleden in te spelen en hel verkriJgen
van assurance-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie;

- Het verkrijgen van inzicht in de administratieve systemen ên administratie van de entiteit en het overwegen
qf deze gegevens opleveren die adequaat ájn voor het doel van het uitvoeren van cijferanalyses;

- Het inwinnen van inlicfitingen bij het bestuur en andere functionarissen van de entiteit ;

- Het uitvoeren van cijferanalpes met betrekking tot de informatie opgenomen in de jaanekening;
- Het verkrijgen van assurance-informatie dat de jaarrekening overeenstemt met of aansluit op de

onderliggende administratÍe van de entiteit;
- Het evalueren van de verkregen assurance-informatie;
- Het ovenvegen van de geschiktheid van de gebrulKe grondslagen voor financiêle verslaggeving en hot

evalueren of de door hel bestuur gemaakte schattingen redelijk liJken;
- Het overwêgên van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaanekening en de daarin

opgenomen toelichtingen; en
- Het overwegên of de jaarrekening, inclusief de gerelateerde toelichtingen, een getrouw beeld lijkt te geven

van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.
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STICHTING KUNST A CO TE UDEN

3 ALGEMEEN

3.í Beetuur

Gedurende het bookjaar 2021 bestaat het bestuur uit:

- M.J. van Meruerode (vmzÍtter)
- C. H.G.C.M. Veraa (penningmeester);
- E.J.W.M. Van Egeraat (secretaris);
- N.C. den Hollander;
- M.A.M. Mamefie;
- J.P.M.M.A. de Groot;
-4. van derLee;
- M.P.J. van den Akkefi
- G.A.J. da Loun
- J. Tillemans

Accountants & Adviseurs
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STICHT]NG KUNST & CO TE UDEN

Accou ntants & Adviseurs

4 RESULTAAT

4-1 Vergelijkendoveri:icht

Het resultaat over 2021 bedraagt € 38.383 tegenover n€gatief € 45.061 over 2020. De resuliaten over beide
jaren kunnen als volgt worden samengevat:

2021 2O2O Verschit

€ olo € olo €

Subsidie

Opbrengst cultuuraotiviteiten
Overige baten

Opbrengsten

Laten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Kantoorlasten
Activiteitenkosten
Kosten bestemmingssubsidie GmK

Resultaat u it gewone bed rljfsu itoefening

Nagekomen gemeentelljke subsidie covid
steun 2020

Resultaat

1.004.344 127,0 e1s.998 128,1

790.619

1s1.468
02.257

100,0

19,2
7,8

78,9
1,6

25,9
7,7
6,5
7,2

715.318

165,735
34.945

100,0

23,2
4,9

75.301

-14.267
27.312

624.107
í2.593

204.ffi6
60.824
51.422
57.570

6i:|6.596
12.480

207.002
38.195
30.765
36.021

89,0
1,7

28,9
5,3
4,3
5,2

88.346

-12.489
í13

-2.4ffi
22.6N
20.657
21.545

1.011.022 127,8 961.059 134,4

-6.679 -0,8 -45.061 -6,3

45.061 5,7

49.S63

38.383

45,061

38.383 4,9 -45,061 -6,3 83.444
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STICHTING KUNST & CO TE UDEN

Áccountants & Adviseurs

Wij vertrouwen erop hlermee aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn graag bereid nadere toelichtingen te
geven.

Accountants & Adviseurs

SmitsAARB
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STICHTING KUNST A CO TE UDEN

í BALANS PER3í DECEMBER2O2í

ACTÍVA

Vaste activa

fulate r i ël e yas Íe ac{Iya

lnventaris

Vlottende actlva

Vorderingen

Debiteuren
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overlge vorderingen

Uqulde middelen

€ €

(1)

23.781

(2)

74.944

8.972

(3)

83.916

396.911

504.608

31 decembêr 2021 31 december202O

€

67.511

3.632
8.345

€

36.373

79,488

294.049

40s.910

7Beoordelingsverklaring afregeven d.d, 10 juni 2022



31 decemberfrZl 31 docember 2020

€ €

94.n7

€

4.7ffi

16.426
900

u.282
297.742

€

PASSlVA

ResêrYg

Reserve van algemene subsidle

Kortloponde echulden

Crediteuren
Omzetbdastlng
Loonhefting
Pensioerren
Te besteden subsidie CmK
Overlopendo passiva

{4)

(5)

55.824

354.086

409.910
ffi

30.679
2.318

17.944
897

50.518
308.04S

41A_401

504.608

-
IBeoordelingwerklsrlng aft egeven d.d. 1 0 Juni 2022



ST]CHTING KUNST & CO TE UDEN

2 BATEN EN LASTEN 202í

Subsidie
Opbrengst cultu urac{iviteiten
Overige baten

Som der badrijÍsopbrengsten

Lasten

Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Kantoorlasten
Actlviteitenkosten
Koslen bestemmingssubsidie CmK

2A21 2020

€

151.468
62.257

€

790.61e

213.725

1.OO .W

1.Af .022

€

165,735
34.945

7í5.3í8

200.680

915,998

961.059

-45,061

-45.06í

€

(6)

(7)

(8)

(s)
(10)

(11)
(121

(í3)
(14)

624.107
12_593

204.506
60.824
51.422
57.570

636.596
12,480

207.W2
38.195
30.765
36.021

Resultaat ult gewone bed rijfsu itoefening
Nagekomen gemeentelijke subs idie
covid steun 2020 (15)

Reultaat

-6,678

45.061

38.383

IBeoordellngsverklaring afuegeven d.d. 10 lunl 2Ot2.



STICHTING KUNST & CO TE UDEN

3 GRONDSI.AGEN VOOR I'VAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

ACTIVITEITEN

De activiteiten van Stichting Kunst & Co bestaan voornamelijk uit het met elkaar verbinden van cultuur en de
lokale bevolking, alsmede het tot stiand brengen en in stand houden van een netwerk van cultuur- en
onderwUsinstellingen in het kader van culluureducatie, in de regio van Gemeente Uden en omgeving.

VESTIGIHGSADRES, RECHTSVORÍU EN INSCHRIJFIIIUM MER HAIIIDELSREGISTER

Stichting Kunst & Co is feltelilk en statutair gevestigd op Mondriaanplein 16 a te Uden en is ingeschreven bij
het handelsregister onder nummer 17182241.

ÀLGEMENE GROND$LAGÊN VOOR DE OPSTELLING VAT.I DE JAARREKENINC

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historisch€ kostprijs. Da waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Baten worden toegerekend aan de
periode waarin ze zlln gerealiseerd. Lasten wordgn verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Baten en lasten wordan toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Wlnsten worden sÍechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelilke verliezen die hun
oorsprong vinden voor hel einde van het verslagjaar, worden in acht gonomen indien zij voor het opmaken van
de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE YIIAARDERING VAN ACTIVAEH PASSIVA

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De aÍschrijvingen worden
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vasl percenlage
van de verkrijglngsprijs, rekeing houdend met een eventuele reslduwaarde.

VORDERINGEN

Vorderingen worden bij eerste venverking gewaardeerd tegen de rsële waarde van de tegpnprestatie, inclusief
de hansactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Voozieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering.

LIQUIDE MIDDELEN

Liquide mkldelen beslaan uit kas en banktegoeden. Eventuele rekenlng-courantschulden bij banken zijn
opgenomen onder Schulden aan kredbtinstellingen onder de Kortlopende schulden. Liquide middelen worden
gewaardeerd tegen nominale waarde.

KORTLOPENDE SCHULDEN

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerkirg gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste venrerking gewaardeed iegen de bedragen waartegen de schuld moet wordsn
afgelost.

Beoordelingsrrerklaring a$egeven d.d. 10 juni 2022 10



STICHTING KUNST & CO TE UDEN

GRONDSLAGEN VOOR DE EEPALING VAN HET RESULT.AAT

ALGEMEEN

Het resultaat wordt bepaald als het verschlltussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten
met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderlngsgrondslagen
Baten zijn verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn venicht. Lastan welke hun oorsprong vinden in het
boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

SUBSIDIE

Algemeen

De subsidles b€treft de opbrengst van de over het verslagjaar ontvangen subsidies. De subsidies worden
ontvangen voor de werkzaamheden in het kader van algemene cultuureducatie in het ondenruijs, in het kader
van het creëren van een combinatiefunctie cultuur en in het kader van uitvoering van specifieke
cultuureducatie.

OVËRIGE BAilEN

De overige baten betreft de in het vsrclagjaar aan derden geleverde diensten met activiteitên passend binnen
de subsidieac'tlviteiten.

LA$TEN ALGEMEEN

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de
doelstelling, de kosten van wervlng van baten aan de beheerkosten.

AFSCHRUVINGET{

De afschrÍjvingon op de rnaterlële vaste activa zíjn berekend door middel van vaste percentages van de
aanschafimaarde, op basis van de verwachle economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen blj verkoop
van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrljvingen, boekwinsten echter alleen voor zover de
boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangênde investeringen.

BeoordeÍlngsverklaring aftegeven d.d. 10 juni 2022 11



STICHTING KUNST & CO TE UDEN

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 3I DECEMBER 2021

ACTIVA

VASTE ACTIVA

L MaêrtHe vaste activa

Boekwaarde per 1 januari 2021
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardevêrminderingen

Mutatles
Afschrilvingen

fuel<waarde per 31 deeember 2021
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en rruaardeverminderingen

Boekuraarde per 31 december 2021

Af sc h r ij v i n g s pe r cenÍage s

lnventaris

lnventaris

73.199
-36.825

3S.374

-12.593

73.í99
.49,418

23.781

Vo

10-12,5-20-33

€

Beoordellngsverklari ng afr egevsn d,d. 1 0 luni 2022 12



SïICHTING KUNST & CO TE UDEN

VLOTTENDE ACTIVA

2. Yorderingen

Debrteuren

Debiteuren

Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelljk geacht.

Overige helastingen en prcmies soclale venekeringen

OmzeÍbelasting

Overige vorderingen

Voorultbetaalde kosten
Overige vorderingen

3. Liquide mlddelen

Rabobank
Kas

31-12-2921 31-12-2020

€

74.944 67.511

3.832

€

3.096
5.876

2.872
5.473

396.711
2W

8.345

293.960

8.972

89

396.911 2U.O4g

Beoordelingsverklarlng aSegeven d.d. 10 junl 2022 13



STICHTING KUNST & CO TE UDEN

PASSIVA

4. Eigen velrnogon

Reserye van algemene suËsidie

Stand per 1 januari
Uit algemene reserve
Mutatie

Stand por 31 december

Overlge belastíngen en prcmies socrhle venekeríngen
OmzetbelastÍng
Loonheffing
Pensloenen

2021 2020

€€

55.824

38.383

62.494
38.391

45.061

94.207 55.824

Deze resorve is gevormd uit tussentijdse of incidentele overschotten op de algemene subsirlie van de
Gemeente Uden in het kader van de algemene cultuureducatie in het onderwijs, alsmede vanuit de algemene
reserve.

De reserve is als volgt bestemd:
- Ter dekking van het risico bil langdurige zlekte van personeelsleden: € 35.000;
- Het vergroten van de zichtbaarheid en naamsbekendheid van de stichting, alsmede het verder invulling
ggven aan de rol van platform voor cultuur en creativiteit. Hiervoor wordt € 25.000 gereserveerd;
- Bijdrage voor het vernÍeuwen van leskisten op het gebied van cuttuur- en erfgoedèducatie: € í0.000
- Bijdrage voor middelen ten behoeve van innovatie, zoals is opgenomen in het strategisch meerjarenplan
2021-2024 van de sticfitlng: € 19.207.

5. Kortlopends schulden

31-12-2021 31-12-2020

€
Crcditeuren

Crediteuren 30.679 4.7#

€

2.318
17.940

897
16.426

900

21.155 17.326

BeoordelÍngwerklarlng aftegeven d.d. 10 juni 2022 14



STICHTING KUNST & CO TE UDEN

31-12-2021 A1-12-2020

€

18.964
15.318

50.518 34.282

Averlopende passlva
Te besteden VO gelden HavoAy'wo
ïe besteden VO gelden Vmbo
Te besteden PO gelden
Accountants- en administratiekosten
Reservering Mobiliteitsfonds (CAO)
Reservering opleldlngs budget (CAO)
Reservering vakantiedagen/t[d-voor-tijd
Reserveri ng vakantiegeld
Vooru itgefactureerde lesgelden
Te belalen restltutie lesgelden
Terug te betalen PO Regenboog
Vooruitontvangen bed ragen
Overige overlopende passiva 4.423

308.049 297.742

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTE}I EN VERPLICHTINGEN

lllafi arlge flnanclële verpllchtlngen

H u urverplichtinge n onroere nde zake n

De stichting is een verpllchtlng aangegaan vfi)r de huur van bedrijfsruimte met een opzegtermijn van drie
maanden. De driernaandelijkse huurverpÍichting bedraagt circa € 39.000, Deze huurkosten worden volledig
gesubsidieerd door gemeente Uden en zijn daarmee voor de stichting budgelneufaal.

€

7e DesÍeden subsidie CmK
Te besteden subsidie CmK-gelden Uden
Te besteden subsidie CmK{elden Landerd

26.5í5
24.003

38.236
38.425
85.281

5.563
3.513

10.987
í.948

14.725
84.495

13.160
fi.71A

19.333
32.022
95.493

5.400
3.5Í3
9.040
9.505

15.277
94.329

3.lmo
6.007

Beoordelingsverklarlng efgegeven d,d. 10 juni 2022 15



STICHTING KUNST & CO TE UDEN

5 TOELIC}ITING BATEN EN LASTEN 2021

6. Subsidie

Gemeentelijke su bsidie
Gemeentel[ke subsidie covid sleun 202Í
Subsid ie combinatiefunctie
Subsidle Cultuureducatie met Kwalitelt - Gemeente Uden
Subsídie Cultuureducatie met Kwaliteit - Gemeente Landerd
Subsldie culturele marktplaats - Gemeente Landerd
Nagekomen subsidie 2019 culturele marktplaats - Gemeente Landerd

7. Opbrengst cultu uractlviteiten

Opbrengst cultuuractiviteiten

Dit betreft opbrengsten uit cursussen en activiteiten ln de vrije tijd

t. Overige baten

Opbrengsten projecten onderwijs
Opbrengst verhuur lokalen
Opbrengst projecten
Verrekenbare btw
Overige opbrengsten

9. Personeelslasten

Lonen en sa/arissen

Bruto lonen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Mulatie reservêring vakantiegeld
Mutatie reservering vakantiedagen
Dotatie opleldingsfonds
Ziekengeldverzekerin g
Onkostenvergoedingen
Reiskostenvergoedlng

Loonkostenvoortieei Wet tegemoetkoming íoonciomein

m21 2020

610.880

60,í45
20.624
15.303
4.183
4.Í83

€ €

618.954
48.924
61.í67
32.855
24.536
4.183

790.619 715.3't8

-

151.468 105.735

-: 22.69$
4_143

16.577
7.671

11.170

5.270
4.822
7.980
7.538
9.335

62.257

1.624

34.945

332.108
59.4W
30.092

-552
-7.567
3.168

31.í 75

315.1 17
58.187
25,852
2.235
7,639
3_249

25.374
65

1.825

449.555 439.343
-2.031

449.555 437.312

Beoordelin gsverklarlng afgegeven d.d. 1 0 iuni 2O22
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STICHTING KUNST & CO TE UDEN

D oce nt-uren u itvoe re nd

ZZP docent-uren uitvoerend
Te verekenen btw
Opting-in docent-uren uitvoerênd
Reiskosten 4

Personee/sk oste n be hee r
lnhuur IBN beheer

Ove rige personeels/asÍen

Naecholing, trainingen en cursu$sen
Bestuurskosten
Salarisadministratie
Overige personeelskosten

Huur onroerende zaak
Gas yyater llcht
Onderhoud en reparatie
Gemeentelijke heffïngen
Schoonmaakkosten
Overige hu isvestlngslasten

2021 2020

€

174.8M
-10.620

9.956
7.083

166.000 181.263

€

162.279
-9.505
7.625
5.601

9.787

513
210

3.383
4.M6

421
s40

3.958
2.915

8.552 8,234

-

Pereoneelsleden

B[ de Stichting waren in 2021 gemiddeld 6,8 personeels]eden werkzaam, berekend op futttirnebasis (2019:
6,2).

ro. Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste activa

lnventaris 12.593 12.4N

Overige laslen

I 1. Hurlsvesíhgs/asfen

156.491
21.725
2.951
6-557

12.951
3.831

153,m9
19.659
11.245
5.018

13,49í
3,940

204.506 207.N2

Beoordelin gsverklaring afu egeven d.d, í 0 iunl 2O22 17



$TICHTING KUNST & CO TE UDEN

12. Kantoorlasten

Telefoonkosten
Contributies en abonnementen
Drukwerk, kopieer- en printkosten
Accountantskoslen
Kantoorbenodlgdheden
Porti
Bankkosten
lftntinekosten
Vezekering
Representatie
Promotiekosten
Onderhoud com putemetwerk
Systeembeheer
Overige koslen

t3. Activ ite tte n ko sÍe n

Onderhoud instrumenten
Lesmaterialen
Kosten theorle en examens
Kosten uituoeringen
Kennismaking po/vo en buurt
Kosten projecten

14. KosÍer? besÍemrningssub sid ie CmK

Kosten CmK-activiteiten Uden
Kosten CmK-actlviteiten Landerd

Bultengewoon resultaat

L5, Nagekomen gemeentelijka subs/die covid steun 2020

Gemeentelijke subsidie compensatie verlies 2020 in verband met Covid-
19

2A21 2020

€ €

511
2.116
3.515
5.929

108
17',!

930
757

2.yg
1.858

19.889
1,002

16.855
5.034

425
2.116
3.053
5.231

265
71

689
1.066
2.388
1.463
8.374

99
9.16í
3.754

60.824 38.19s

3.270

12,9í9
35.028

132
3.s87
1.366

384
7.356

17.94.0

205

sl.422 30.765

19.386
16.63s

57.570 36.021

45.061

33.035
24.535
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