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BALANS

per 31 december 2021 c¡ifeß per 31 december 2020

bedrag ¡n euro's

Vlottende activa

t11 Overige vorderingen en overlopende activa

[2l Liquide middelen

L2.993

34.643

7.301

11.580

47.636 18.881

Eigen vermogen

t31 Algemene reserve 2.407 4.893

2.407 4.893

Schulden op korte termijn

t4l Overige schulden

t51 Overlopendepassiva

1.500

43.t29
750

13.238

45.229 13.988

47.636 18.881
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per 31 december 2021 mel vergelijkende ci¡feß per 31 december 2020

bedrag ¡n euro's

SATEN

Directe opbrengsten

t61 Publieksinkomsten

t71 Over¡ge inkomsten

0

L94

6.045

0

L94 6.045

27.262t81 Bijdragen uit private middelen 29.065

29.065 27.262

TOTALE BATEN 29.259 33.307

LASTEN

t9l Beheerlastenmaterieel

Totaal Beheerlasten

[10] Activiteitenlasten personeel

[11] Activiteitenlasten overige kosten

Totaal Activiteitenlasten

2.6L2 636

2.612 636

18.431

LO.702

3.588

32.402

29.133 35.989

TOTALE LASTEN t''745 36"625

SATDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING -2.486 -3.318

Verdellng exploitatieresultaat:
Naar bestemmingsreserve
Naar algemene reserve

0 0
-2.486 -3.318

-2.486 -3.318
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TOEUC}MNG OP DE BAI.ANS EN DESTAATVAN BATEN EN IASTEN

ATGEMEEN

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 artist¡eke makers en journalisten,

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk

kan zijn, alles in de ru¡mste zin van het woord.

WAARDERINGSGRON DSLAG EN

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

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa 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 einde 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 vorderingen rekening gehouden

Kortlopende schulden en overlopende passiva

De kortlopende schulden hebben een looptijd van minder dan 1 jaar

GRONDSLAGEN VAN RESUTTAATBEPALING

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

tegenprestat¡e 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

georganiseerde activiteiten.

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


