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4.1 Liquiditeit 
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De liquiditeit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te 

voldoen. De liquiditeitspositie geeft de toestand op 31 december weer, er is dus sprake van een 
momentopname. 

2021 2020 2019 

Current ratio 
Vlottende activa/kortlopende schulden 3,31 2,80 2,47 

Quick ratio 
Vlottende activa - voorraden/kortlopende schulden 3,31 2,80 2,47 

4.2 Solvabiliteit 

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op langere termijn aan haar 
verplichtingen (rente en aflossing) te voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de toestand op 31 december weer, 
er is dus sprake van een momentopname. 

Solvabiliteit eerste niveau 
Eigen vermogen/balanstotaal 

Tot het erstrek.ken van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid. 

Iloogac tend 

Nagtzaa Accountants & Fiscalisten Veghel B.V. 

2021 2020 2019 

71,53 66,07 61,08 

"Samenstellingsverklaring afgegeven" 













































NAGTZAAM 
Accountants &- Fiscalisten 

NAAM TOPFUNCTIONARIS 

Martien van den Hoven 

Manon Velde-Katgert 

Wilma Bierens-Verbeet 

Karen Neervoort 

Paul Koeslag 

Ondertekening bestuur voor akkoord 

Veghel, 23 mei 2022 

Stichting Cultuurfabr�ie
...-

-"..'.rdkade 

Namens deze, 

FUNCTIE 
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Voorzitter bestuur 

Penningmeester bestuur 

Lid bestuur 

Lid bestuur 

Lid bestuur 

"Samcnstcllingsvcrklaring afgegeven" 
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Bijlage - Specificatie staat van baten en lasten 2021 

CHV Academy 

werkelijk 

Baten 

Subsidie € 

Giften € 

Schoolbijdragen € 

€ 

Lasten 

Algemene kosten € 

Wekelijkse kunstlessen € 

Talenten ontwikkelen € 

Overige activiteiten € 

€ 

Resultaat voor bestemmingen 

2021 

109.100 € 

187.500 € 

137.918 € 

434.518 € 

48.469 € 

234.402 € 

29.170 € 

28.913 € 

340.955 € 

93.563 € 

begroting 

109.100 

165.500 

123.615 

398.215 

54.450 

285.109 

56.435 

27.800 

423.794 

-25.579
========== 

Toelichting 

De omzet is boven begroting, door ontvangst van meer giften en schoolbijdragen. Deze laatste gaat 

op basis van aantal klassen, die in de realisatie kan afwijken van de begroting. In de uitvoering 

hebben we ook binnen de CHV Academy beperkte activiteiten kunnen ivm de corona-maatregelen die 

golden in 2021. 




	JRRK 2021_PC_GET.1.pdf
	160822 JAD_Phoenix Cultuur-GET.pdf



