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Stlcht¡ng taudlo

Venloseweg 12

9971 C¡l Grubbenvorlt

per 3l december 2016

Addvo

Vaste act¡va

Mater¡ële vaste activa

Vlottende activa

Debiteuren

Overige vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

Poælw

Eigen vermogen

Algemene reserve

Provinciale egalisatiereserve

Voorzieningen

Schulden op korte termijn

Crediteuren en overige schulden

Overlopende passiva

fiscaalnummer: 8555 59 058

BAIANS

mt6
bedrag ¡n euro's

0

4r.364

7.I28

48.492

7.3r8
0

7.3r8

38.674
2.s00

4t.r74

0

44.492



Stichting Laudio

venloteweg 12

5971 CH Grubbenvorst

per 31 december 2016

STAATVAN BATEN EN IÂSTEN

BATEN

Directe opbrengsten
P u b lieksin ko msten

SPon sori n ko msten

Overige inkomsten

lndirecte opbrengsten

Structurele subsidie Provincie

Structurele subsidie Gemeente

Overige subsidies / bijdragen

Subsidies uit Publieke middelen

Bijdragen uit Private middelen

Bijdragen van VSB-fonds

TOTALE BATEN

LASTEN

Beheerlasten personeel

Beheerlasten materieel

Totaal Beheerlasten

Activite¡tenlasten Personeel

Activiteitenlasten over¡ge kosten

Totaal Act¡viteitenlasten

TOTALE LASTEN

SATDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING

Saldo rentebaten/-lasten

Saldo bijzondere baten/lasten

EXPLOITAT¡ERESUTTAAT

Verdeling volgens controleprotocol Provincie:

Naar Provinciale Egalisatiereserve

Naar algemene reserve

f¡scaalnummen 8555 59 068

2016

bedrag in euro's

8.539

0

20.500

0

29.039

42.400
25.000

0

67.400

0

4.643

4.643

33.2s0
5r.228

?.318:

0

7.318

7.318

0

0

96.439

84.478

89.121

7.318

0

0



St¡chting Laudio

Venlorewe8 12

5971 CH Grubbenvorst

TOEUCHTING OP DE BAI"ANS Ef'¡ DESTAATVAN BATEN EN IASTEN

ALGEMEEN

Stichting Laudio heeft ten doel:
- het produceren, bevorderen en realiseren van professionele sociaal maatschappelijke en artistieke
projecten waarbij onder meer autdioproducties een rol spelen;
- het samenbrengen en opzoeken van de grenzen van verschillende disciplines uit kunst en journalisiek;
- het leveren van een bijdragen aan de carrière ontwikkeling van artistieke makers en journal¡sten,

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks ofzijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk
kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Toegepast worden de grondslagen volgens Richtlijn 640 van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

WAARDERINGSGRONDSLAG EN

Tenzij hieronder anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen de nominale
waarde.

Mater¡ële vaste activa

De materiële vaste act¡va worden gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met afschrijvingen.
De afschrijvingen worden lineair toegepast, rekening houdend met de verwachte economische
levensduur en de verwachte restwaarde aan het e¡nde van de economische levensduur, Op
investeringen gedurende het boekjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

Overige vorderingen en overlopende activa

De overige vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Zo nodig wordt met een voorziening voor oninbare vorder¡ngen rekening gehouden.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

De kortlopende schulden hebben een looptijd van minder dan 1 jaar

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPATING

Het resultaat wordt bepaald op basis van historische kosten. De opbrengsten en kosten worden
toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. De opbrengsten worden verantwoord
in het jaar waarop de subsidietoezegging betrekking heeft respectievelijk in het jaar waarin de
tegenprestatie werd geleverd.

Verliezen worden genomen zodra deze zich manifesteren. Baten worden verantwoord zodra

deze zijn gerealiseerd.

De baten betreffen de toegezegde bedragen uit hoofde van subsidies en andere
sponsoren en donateurs, alsmede de andere ontvangsten uit hoofde van de
georga niseerde act¡v¡teiten.

Onder de lasten wordt verstaan alle directe en indirecte kosten, inclusief rentekosten.

f¡scaalnummer: 8555 59 068

De Stichting is niet onderworpen aan vennootschapsbelasting.


