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Voorwoord
Bijgaand ontvangt u uw jaarverslag. 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
Deze bestaat uit de balans, de winst-en-verliesrekening en een toelichting hierop.
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Samenstellingsverklaring van de accountant
Aan: Stichting Art & Technology
De jaarrekening van Stichting Art & Technology te EINDHOVEN is door ons samengesteld op basis van de van
u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten en
lasten over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants
geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht
dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de in
Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze
deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft
voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan
dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Art & Technology.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers
van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte
gegevens.
Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u
naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Amsterdam, 29 april 2022

Kop of Munt B.V.
Sharon van der Veen AA
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Resultaatanalyse
De resultaatanalyse is gebaseerd op de winst-en-verliesrekening over 2021 zoals opgenomen in de
jaarrekening. De resultaatanalyse geeft inzicht in de verhouding van kostensoorten in relatie tot de omzet.
Daarnaast geeft de resultaatanalyse een beeld van de verschillen ten opzichte van vorig jaar.

Staat van baten en lasten t.o.v. vorig jaar
Verslag jaar

Vorig jaar

Verschil

2021

% Omzet

2020

% Omzet

Verschil

%

Omzet

303.931

100,0%

327.128

100,0%

-23.196

-7,1%

Kostprijs van de omzet

380.879

125,3%

331.142

101,2%

49.737

15,0%

Brutomarge

-76.947

-25,3%

-4.014

-1,2%

Algemene kosten

15.008

4,9%

14.082

4,3%

927

6,6%

Totaal kosten

15.008

4,9%

14.082

4,3%

927

6,6%

-91.956

-30,3%

-18.096

-5,5%

-73.860

-408,2%

-816

-0,3%

32

0,0%

-92.772

-30,5%

-18.064

-5,5%

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Resultaat na belasting

-72.933 -1.817,0%

-848 -2.650,0%
-74.708

-413,6%

Staat van baten en lasten meerjarenoverzicht
2021

2020

2019

2018

Omzet

303.931

327.128

563.540

267.717

Kostprijs van de omzet

380.879

331.142

561.852

218.308

Brutomarge

-76.947

-4.014

1.688

49.409

Algemene kosten

15.008

14.082

12.442

12.080

Totaal kosten

15.008

14.082

12.442

12.080

-91.956

-18.096

-10.754

37.329

-816

32

12.336

0

-92.772

-18.064

1.582

37.329

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Resultaat na belasting
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Financiële positie
De financiële positie is gebaseerd op de balans per 31 december 2021 zoals opgenomen in de jaarrekening. De
financiële positie geeft inzicht in de bezittingen (activa) en de financiering ervan (passiva). De omvang van de
verschillende posten is tevens in procenten van het balans totaal uitgedrukt.

Balansoverzicht
Verslag jaar

Vorig jaar

31-12-2021

% balans

31-12-2020

% balans

Materiële vaste activa

1

0,0%

1

0,0%

Vaste activa

1

0,0%

1

0,0%

Vorderingen

114.357

32,7%

130.545

33,8%

Liquide middelen

234.922

67,3%

255.181

66,2%

Vlottende activa

349.279

100,0%

385.726

100,0%

Activa

349.280

100,0%

385.727

100,0%

Stichtingskapitaal

40.909

11,7%

133.681

34,7%

Eigen vermogen

40.909

11,7%

133.681

34,7%

0

0,0%

2.722

0,7%

Langlopende schulden

105.000

30,1%

0

0,0%

Kortlopende schulden

203.370

58,2%

249.324

64,6%

Passiva

349.280

100,0%

385.727

100,0%

Voorzieningen
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Kengetallen
De kengetallen geven een inzicht in de financiële prestaties en zijn berekend op basis van de balans per 31
december 2021 en winst-en-verliesrekening over 2021 zoals opgenomen in de jaarrekening.
De kengetallen zijn als volgt berekend:
- Nettowerkkapitaal: Vlottende activa - Kortlopende schulden
- Quick Ratio: (Vlottende activa - Voorraden en onderhanden werk) / Kortlopende schulden
- Current Ratio: Vlottende activa / Kortlopende schulden
- Solvabiliteit: Eigen vermogen / Totaal vermogen * 100%

Kengetallen meerjarenoverzicht
2021

2020

2019

2018

145.909

136.402

162.484

269.887

Quick ratio

1,72

1,55

1,79

3,60

Current ratio

1,72

1,55

1,79

3,60

11,7%

34,7%

41,2%

66,9%

Werkkapitaal

Solvabiliteit (EV/TV)
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Fiscale positie
De stichting is vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting.
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Jaarrekening
Stichting Art & Technology
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Balans
Na resultaatbestemming.

Balans activa
31-12-2021

31-12-2020

Vaste activa
Materiële vaste activa

1

1
1

1

Vlottende activa
Vorderingen

114.357

130.545

Liquide middelen

234.922

255.181

Activa

349.279

385.726

349.280

385.727

31-12-2021

31-12-2020

Balans passiva

Eigen vermogen
Stichtingskapitaal

40.909

133.681
40.909

133.681

0

2.722

Langlopende schulden

105.000

0

Kortlopende schulden

203.370

249.324

Passiva

349.280

385.727

Voorzieningen
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Staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten
Verslag jaar

Vorig jaar

2021

2020

Omzet

303.931

327.128

Kostprijs van de omzet

380.879

331.142

Brutomarge
Algemene kosten

-76.947
15.008

Totaal kosten
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Resultaat na belasting
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-4.014
14.082

15.008

14.082

-91.956

-18.096

-816

32

-92.772

-18.064
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Toelichting op de jaarrekening

Activiteiten
De stichting heeft als activiteiten het onderzoeken en presenteren van hedendaagse beeldende kunst.

Continuïteit
De stichting heeft in het boekjaar 2021 te kampen met de gevolgen van het 'Corona-virus'. Dit heeft voor de
stichting geresulteerd in een negatief resultaat en is de financiële positie onder druk komen te staan. De
stichting heeft de in het verleden opgebouwde financiële buffer gebruikt om te voldoen aan de verplichtingen.
We verwachten dat als de gevolgen van het "Coronavirus" zijn uitgewerkt, het resultaat weer terugkeert op het
oorspronkelijke niveau, en dat de financiële positie na verloop van tijd weer zal zijn hersteld. In verband hiermee
is de jaarrekening opgesteld op basis van continuïteit.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Art & Technology is feitelijk gevestigd te EINDHOVEN en is ingeschreven bij het handelsregister onder
nummer 62588729.

Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting Art & Technology zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen
opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Valuta
De posten in de jaarrekening van Stichting Art & Technology worden gewaardeerd met inachtneming van de
valuta van de economische omgeving waarin de vennootschap haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent
(de functionele valuta). De jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als de
presentatievaluta van Stichting Art & Technology.Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode
zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op transactiedatum.
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Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta tegen de koers per
balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten
laste van de winst-en-verliesrekening.
Niet-monetaire activa die volgens de verkrijgingsprijs worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden
omgerekend tegen de wisselkoers op transactiedatum.Niet-monetaire activa die volgens de actuele waarde
worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden omgerekend tegen de wisselkoers op het moment waarop
de actuele waarde werd bepaald.

Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de
Jaarverslaggeving.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de
desbetreffende paragrafen.

Grondslagen van materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur.
Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen
die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een
bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de
activa waarop de subsidies betrekking hebben.
Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief (ontmantelingskosten) wordt een
voorziening getroffen voor het verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt als
onderdeel van de boekwaarde van het actief waartegenover voor het gehele bedrag een voorziening wordt
gevormd.
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen kan een voorziening voor groot
onderhoud worden gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte
bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.
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Grondslagen van vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief
de transactiekosten indien materieel. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde
van de vordering.

Grondslagen van liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen van voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op
betrouwbare wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op basis van
actuariële grondslagen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de
uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
Wanneer het de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat
deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als
een actief in de balans opgenomen.

Grondslagen van langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die
direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste
verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek
van transactiekosten.
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de
effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst- en verliesrekening
als interestlast verwerkt.
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Grondslagen van kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij
zijn gerealiseerd.
Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde
waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde:
- vastgoedbeleggingen;
- onder vlottende activa opgenomen effecten.

Grondslagen van omzet
Algemeen
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten
uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven
belastingen.
Verkoop van goederen
Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met
betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.
Verlenen van diensten
Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties,
gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Grondslagen van bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

Grondslagen van financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van
de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
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Toelichting op de balans

Materiële vaste activa
Verslag jaar

Vorig jaar

31-12-2021

31-12-2020

1

1

1

1

Verslag jaar

Vorig jaar

31-12-2021

31-12-2020

95.237

107.932

8.907

3.429

0

15.000

10.213

4.184

114.357

130.545

Materiële vaste activa
Automobielen en overige
transportmiddelen

Vorderingen

Vorderingen
Debiteuren
Vorderingen uit hoofde van
belastingen
Nog te ontvangen bedragen SIDN
fonds
Overlopende activa

Alle vorderingen hebben een looptijd van minder dan 1 jaar, tenzij anders is aangegeven.
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Overlopende activa
Verslag jaar

Vorig jaar

31-12-2021

31-12-2020

10.213

0

0

4.184

10.213

4.184

Verslag jaar

Vorig jaar

31-12-2021

31-12-2020

ING

99.811

148.676

Rabobank

35.418

106.506

Triodos

99.692

0

234.922

255.181

Verslag jaar

Vorig jaar

31-12-2021

31-12-2020

40.909

133.681

40.909

133.681

Overlopende activa
Nog te ontvangen bijdragen SIDN
project
Nog te ontvangen TVL

Tegoeden op bankrekeningen

Tegoeden op bankrekeningen

Eigen vermogen

Eigen vermogen
Stichtingskapitaal
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Voorzieningen
Verslag jaar

Vorig jaar

31-12-2021

31-12-2020

0

2.722

0

2.722

Verslag jaar

Vorig jaar

31-12-2021

31-12-2020

105.000

0

105.000

0

Voorzieningen
Overige voorzieningen

Langlopende schulden

Langlopende schulden
Overige schulden

De lening van BrabantC ter financiering van Manifestation is onderdeel van de toegezegde subsidie van €
420.000 voor 5 jaar, waarbij dit deel als lening wordt verstrekt en het restant van de toezegging als gift (€
315.000).
Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zijn niet begrepen in de hierboven
genoemde bedragen maar opgenomen onder de kortlopende schulden. Alle leningen zijn afgesloten in euro’s.
Van het totaalbedrag aan langlopende schulden heeft een bedrag van € 78.500 (2020: € 0) een resterende
looptijd van langer dan 5 jaren. Over de lening wordt 3% rente berekend.

Kortlopende schulden
Verslag jaar

Vorig jaar

31-12-2021

31-12-2020

18.207

23.330

185.163

225.994

203.370

249.324

Kortlopende schulden
Overige schulden
Overlopende passiva
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Overige schulden
Verslag jaar

Vorig jaar

31-12-2021

31-12-2020

18.207

23.330

18.207

23.330

Verslag jaar

Vorig jaar

31-12-2021

31-12-2020

100.000

100.000

Nog te betalen andere kosten

54.268

56.363

Vooruitontvangen bedragen
Productiehuis

30.895

30.895

Reservering SIDN Project Parltrack

0

15.000

Vooruitontvangen
Stimuleringsfonds ISEA

0

23.736

185.163

225.994

Overige schulden
Rekening-courant bestuurders

Overlopende passiva

Overlopende passiva
Vooruitontvangen bedragen
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Toelichting op de staat van baten en lasten

Omzet
Verslag jaar

Vorig jaar

2021

2020

Baten van publieke fondsen

77.500

118.750

Baten van private fondsen

36.000

61.000

103.453

116.709

86.978

30.669

303.931

327.128

Verslag jaar

Vorig jaar

2021

2020

380.879

331.142

380.879

331.142

Verslag jaar

Vorig jaar

2021

2020

15.008

14.082

15.008

14.082

Omzet

Baten als tegenprestatie voor
diensten en of goederen
Overige opbrengsten

Kostprijs van de omzet

Kostprijs van de omzet
Inkoopwaarde van de omzet

Totaal kosten

Totaal kosten
Algemene kosten
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Financiële baten en lasten
Verslag jaar

Vorig jaar

2021

2020

0

32

816

0

-816

32

Verslag jaar

Vorig jaar

2021

2020

816

0

816

0

Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke
opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentelasten en soortgelijke
kosten
Rentelasten financieringen
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Ondertekening

Eindhoven, 29 april 2022
Viola van Alphen
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SBR
Stichting Art & Technology
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Samenstellingsverklaring
Stichting Art & Technology
De navolgende informatie is een leesbare weergave van het zogeheten SBR Instance Document. Dit is een
wettelijk vastgesteld bestandsformaat voor de uitwisseling van financiële informatie. Dit document is gebaseerd
op de volgende taxonomie: nba-rpt-samenstellingsverklaring.xsd
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Algemene gegevens
KvK nummer:

34138535

Taal:

nl

Inhoud van de accountantsverklaring
29-4-2022
Inhoud van de accountantsverklaring
Koptekst verklaring van de
accountant

Samenstellingsverklaring van de accountant

Geadresseerde

Aan: Stichting Art & Technology

Inleidende paragraaf

De jaarrekening van Stichting Art & Technology te EINDHOVEN is door
ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De
jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van
baten en lasten over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze
toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Titel voor het object van onderzoek en basis van het oordeel
Toelichtende paragraaf
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Toelichtende paragraaf

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands
recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410,
'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons
verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de
jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen
aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben
daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking
en financiële verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de
informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij
hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat
u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze
werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze
kennis van Stichting Art & Technology.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de
voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening
Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij
de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en
objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door
u verstrekte gegevens.
Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een
samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar
www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Handtekening van de accountant
Vestigingsplaats van de
accountant

Amsterdam

Datum van de verklaring

29-4-2022

Naam accountantspraktijk

Kop of Munt B.V.

Naam accountant

Sharon van der Veen AA

Informatie over de accountantsverklaring
29-4-2022
Informatie over de accountantsverklaring
Informatie over het object van onderzoek
Beschrijving van de aard van het Jaarrekening
object van onderzoek
Startdatum van de periode van
het object van onderzoek

1-1-2021
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Einddatum van de periode van
het object van onderzoek

31-12-2021

Beschrijving van de
verantwoordelijke entiteit van
het object van onderzoek

Stichting Art & Technology

Soort opdracht

Samenstellen

Interne referentie

5654

Type identificatie van de entiteit

KvK

Identificatie van de entiteit

62588729

Naam softwarepakket

Visionplanner
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