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NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D.  VKT-vzw 1 

 
 

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET 
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN  

NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN 

 

 
IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van neerlegging) 
 
NAAM:  ......................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................................  

Rechtsvorm:  .............................................................................................................................................................................................  

Adres:  .......................................................................................................................................................... Nr.:  ................  Bus:  

Postnummer:  ....................................  Gemeente:  ...................................................................................................................................  

Land:  ....................................................................  

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van:  ..............................................................................................................  

Internetadres1: ...........................................................................................................................................................................................  
 

Ondernemingsnummer  

 
DATUM  / / van de neerlegging van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de 

oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt. 

 

 

JAARREKENING 

goedgekeurd door de algemene vergadering2 van  / / 

 

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van  / /  tot  / / 

 

Vorig boekjaar van   / /  tot  / / 

 
De bedragen van het vorige boekjaar zijn / zijn niet3 identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.  
 

 

Totaal aantal neergelegde bladen:  .........................  Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd 

omdat ze niet dienstig zijn:  .......................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
  
 

                                                      
1  Facultatieve vermelding. 
2  Door de raad van bestuur in geval van een stichting / door het algemeen leidinggevend orgaan in geval van een internationale vereniging zonder 

winstoogmerk. 
3  Schrappen wat niet van toepassing is. 
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LIJST VAN DE BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN  
EN VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE  

OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE 

 
 
 
LIJST VAN DE BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN  
 
VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de 
vereniging of stichting 
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Maggy Doumen
Oudestraat 38, 2660 Hoboken (Antwerpen), België

Bestuurder

Bart Eeckhout
Lombardenvest 6 bus 1, 2000 Antwerpen, België

Bestuurder
23/03/2019 -

Ellen Sleeuwaert
Boerenkrijgsingel 67, 3500 Hasselt, België

Bestuurder
20/06/2020 -

Sammy Vanoirbeek
Overwindenstraat 37, 3400 Landen, België

Bestuurder

Ward Van Os
Frans de Cortstraat 27, 2060 Antwerpen, België

Bestuurder

Ingrid Wallaert
Botermelkbaan 74, 2900 Schoten, België

Bestuurder

Henri Beckers
Sint-Jansstraat 60 bus B, 3118 Werchter, België

Bestuurder

Tine Jacobs
Knokkestraat 58 bus 41, 8301 Heist-aan-Zee, België

Bestuurder
18/03/2017 -

Steven Gillis
Paternosterstraat 17, 3010 Kessel-lo, België

Bestuurder
10/03/2018 -

Leonie Nelissen
Tervuursesteenweg 93, 1981 Hofstade (Vlaams-Brabant), België

Bestuurder
10/03/2018 -

Fleur De Baerdemaeker
Gustaaf Callierlaan 48, 9000 Gent, België

Bestuurder
23/03/2019 -

Xavier Deruytter
Wortelstraat 70 bus 0011, 8800 Roeselare, België

Bestuurder
23/03/2019 -

Andries Vienne
Spinolarei 5, 8000 Brugge, België

Bestuurder
23/03/2019 - 16/01/2021

Bruno Vyncke
Korenlei 7, 9000 Gent, België

Bestuurder
23/03/2019 - 16/01/2021

Elllen Derynck
Kammerstraat 22, 9000 Gent, België

Bestuurder
20/06/2020 -

Nico Janssens
Kammerstraat 22, 9000 Gent, België

Bestuurder
20/06/2020 -

Norah De Groote
Kammersraat 22, 9000 Gent, België

Bestuurder
20/06/2020 -

Myriam Van Winghe
Kammerstraat 22, 9000 Gent, België

Bestuurder
20/06/2020 -
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LIJST VAN DE BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN (VERVOLG)  
 
VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de 
vereniging of stichting 
  

Shari Brouhon
Kammerstraat 22, 9000 Gent, België

Bestuurder
20/06/2020 -

Jennifer Tuttle
Kammerstraat 22, 9000 Gent, België

Bestuurder
20/06/2020 -

Emmanuelle Verhaegen
Kammerstraat 22, 9000 Gent, België

Bestuurder
20/06/2020 -

Steve Vermaelen
Kammerstraat 22, 9000 Gent, België

Bestuurder
20/06/2020 -

Nicolas Terrie
Kammerstraat 22, 9000 Gent, België

Bestuurder
20/06/2020 -
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OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE 
 
 
Facultatieve vermeldingen: 
- indien de jaarrekening werd geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de 

commissaris is, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of 
bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht: 

A. Het voeren van de boekhouding van de vereniging of stichting,  
B. Het opstellen van de jaarrekening, 
C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of  
D. Het corrigeren van de jaarrekening. 

 
- indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, 

kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende 
boekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals 
de aard van zijn opdracht. 
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Naam, voornamen, beroep en woonplaats
Lidmaatschaps-

nummer

Aard van de
opdracht

(A, B, C en/of D)

Q-bus
Nr.: 0475.877.347
Blekersdijk 14 bus 201, 9000 Gent, België

50168396 B

Vivey & Co bvba
Nr.: 0859.596.677
Verloren Broodstraat 122, 9820 Merelbeke, België

B00523 C

Vertegenwoordigd door:

Steven Vivey
(bedrijfsrevisor)
Herentalse baan 2, 2240 Zandhoven, België

A01917
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JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

OPRICHTINGSKOSTEN ............................................................... 20 ............................. .............................

VASTE ACTIVA ........................................................................... 21/28 117.138,31 143.314,81

Immateriële vaste activa .......................................................... 6.1.1 21 ............................. .............................

Materiële vaste activa .............................................................. 6.1.2 22/27 112.241,83 137.418,33

Terreinen en gebouwen ......................................................... 22 ............................. .............................

Installaties, machines en uitrusting ........................................ 23 ............................. .............................

Meubilair en rollend materieel ............................................... 24 112.241,83 137.418,33

Leasing en soortgelijke rechten ............................................. 25 ............................. .............................

Overige materiële vaste activa .............................................. 26 ............................. .............................

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ................................ 27 ............................. .............................

Financiële vaste activa ............................................................ 6.1.3 28 4.896,48 5.896,48

VLOTTENDE ACTIVA ................................................................... 29/58 1.268.931,10 994.741,46

Vorderingen op meer dan één jaar ......................................... 29 ............................. .............................

Handelsvorderingen .............................................................. 290 ............................. .............................

Overige vorderingen .............................................................. 291 ............................. .............................

Voorraden en bestellingen in uitvoering ................................ 3 9.287,61 12.086,38

Voorraden .............................................................................. 30/36 9.287,61 12.086,38

Bestellingen in uitvoering ....................................................... 37 ............................. .............................

Vorderingen op ten hoogste één jaar ..................................... 40/41 733.731,93 706.462,58

Handelsvorderingen .............................................................. 40 12.361,56 349.769,67

Overige vorderingen .............................................................. 41 721.370,37 356.692,91

Geldbeleggingen ...................................................................... 50/53 ............................. .............................

Liquide middelen ...................................................................... 54/58 470.957,19 167.966,63

Overlopende rekeningen ......................................................... 490/1 54.954,37 108.225,87

TOTAAL VAN DE ACTIVA ........................................................ 20/58 1.386.069,41 1.138.056,27

Nr. VKT-vzw 3.10415.652.423
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN ..................................................................... 10/15 469.964,18 372.277,47

Fondsen van de vereniging of stichting ................................ 6.2 10 ............................. .............................

Herwaarderingsmeerwaarden ................................................. 12 ............................. .............................

Bestemde fondsen en andere reserves ................................. 6.3 13 439.964,18 357.276,40

Overgedragen winst (verlies) ........................................(+)/(-) 14 ............................. -24.998,93

Kapitaalsubsidies ..................................................................... 15 30.000,00 40.000,00

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN .................... 6.2 16 181.905,15 62.905,15

Voorzieningen voor risico's en kosten ................................... 160/5 181.905,15 62.905,15

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen ............................ 160 ............................. .............................

Belastingen ............................................................................ 161 ............................. .............................

Grote herstellings- en onderhoudswerken ............................. 162 ............................. .............................

Milieuverplichtingen ............................................................... 163 ............................. .............................

Overige risico's en kosten ...................................................... 164/5 181.905,15 62.905,15

Voorzieningen voor terug te betalen subsidies en legaten
en voor schenkingen met terugnemingsrecht ...................... 167 ............................. .............................

Uitgestelde belastingen ........................................................... 168 ............................. .............................

SCHULDEN ................................................................................. 17/49 734.200,08 702.873,65

Schulden op meer dan één jaar .............................................. 6.3 17 56.686,87 83.512,06

Financiële schulden ............................................................... 170/4 56.686,87 83.512,06
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke
schulden ........................................................................... 172/3 28.686,87 41.512,06

Overige leningen ............................................................... 174/0 28.000,00 42.000,00

Handelsschulden ................................................................... 175 ............................. .............................

Vooruitbetalingen op bestellingen ......................................... 176 ............................. .............................

Overige schulden ................................................................... 178/9 ............................. .............................

Schulden op ten hoogste één jaar .......................................... 6.3 42/48 459.878,12 232.846,60

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42 27.950,19 87.987,12

Financiële schulden ............................................................... 43 ............................. .............................

Kredietinstellingen ............................................................ 430/8 ............................. .............................

Overige leningen ............................................................... 439 ............................. .............................

Handelsschulden ................................................................... 44 186.598,03 56.612,80

Leveranciers ..................................................................... 440/4 186.598,03 56.612,80

Te betalen wissels ............................................................ 441 ............................. .............................

Vooruitbetalingen op bestellingen ......................................... 46 ............................. .............................
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en
sociale lasten ......................................................................... 45 109.368,91 88.246,68

Belastingen ....................................................................... 450/3 1.625,56 2.658,86

Bezoldigingen en sociale lasten ....................................... 454/9 107.743,35 85.587,82

Overige schulden ................................................................... 48 135.960,99 .............................

Overlopende rekeningen ......................................................... 492/3 217.635,09 386.514,99

TOTAAL VAN DE PASSIVA ..................................................... 10/49 1.386.069,41 1.138.056,27
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RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten
Brutomarge ..................................................................(+)/(-) 9900 1.320.373,72 1.263.787,73

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ................................. 76A 7.373,24 4.126,12

Omzet* .............................................................................. 70 166.382,67 124.135,25

Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies* .................... 73 1.764.892,16 1.988.289,51
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en
diverse goederen* ............................................................. 60/61 653.269,32 865.488,44

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ..............(+)/(-) 62 1.053.811,27 1.127.724,65
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 630 28.519,46 32.593,27
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in
uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) ..........................................................(+)/(-) 631/4 ............................. 600,00
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) .................................(+)/(-) 635/9 119.000,00 20.000,00

Andere bedrijfskosten ............................................................ 640/8 3.751,22 5.364,58

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ..(-) 649 ............................. .............................

Niet-recurrente bedrijfskosten ............................................... 66A 5.892,95 100.125,88

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) .......................................(+)/(-) 9901 109.398,82 -22.620,65

Financiële opbrengsten ........................................................... 6.4 75/76B 20,68 5,09

Recurrente financiële opbrengsten ........................................ 75 20,68 5,09

Niet-recurrente financiële opbrengsten ................................. 76B ............................. .............................

Financiële kosten ..................................................................... 6.4 65/66B 1.732,79 2.383,37

Recurrente financiële kosten ................................................. 65 1.732,79 2.383,37

Niet-recurrente financiële kosten ........................................... 66B ............................. .............................

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting .........(+)/(-) 9903 107.686,71 -24.998,93

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen .......................... 780 ............................. .............................

Overboeking naar de uitgestelde belastingen ....................... 680 ............................. .............................

Belastingen op het resultaat .........................................(+)/(-) 67/77 ............................. .............................

Winst (Verlies) van het boekjaar ...................................(+)/(-) 9904 107.686,71 -24.998,93

Onttrekking aan de belastingvrije reserves ........................... 789 ............................. .............................

Overboeking naar de belastingvrije reserves ........................ 689 ............................. .............................

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ..........(+)/(-) 9905 107.686,71 -24.998,93

* Facultatieve vermelding.

Nr. VKT-vzw 40415.652.423
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RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen winst (verlies) ................................................(+)/(-) 9906 82.687,78 -24.998,93

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ...................(+)/(-) (9905) 107.686,71 -24.998,93

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar .........(+)/(-) 14P -24.998,93 .............................

Onttrekking aan het eigen vermogen: fondsen, bestemde
fondsen en andere reserves ............................................................. 791 ............................. .............................

Toevoeging aan de bestemde fondsen en andere reserves ......... 691 82.687,78 .............................

Over te dragen winst (verlies) ................................................(+)/(-) (14) ............................. -24.998,93

Nr. VKT-vzw 50415.652.423
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8199P xxxxxxxxxxxxxxx 366.777,37

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8169 3.342,96

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8179 ........................

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8189 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8199 370.120,33

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8259P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8219 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8229 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8239 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8249 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8259 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8329P xxxxxxxxxxxxxxx 229.359,04

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8279 28.519,46

Teruggenomen ............................................................................................... 8289 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8299 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8309 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8319 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8329 257.878,50

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (22/27) 112.241,83

WAARVAN

In volle eigendom van de vereniging of stichting .......................................... 8349 112.241,83

Nr. VKT-vzw 6.1.20415.652.423
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8395P xxxxxxxxxxxxxxx 5.896,48

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen ............................................................................................... 8365 ........................

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8375 1.000,00

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8385 ........................

Andere mutaties ....................................................................................(+)/(-) 8386 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8395 4.896,48

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8455P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8415 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8425 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8435 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8445 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8455 ........................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................... 8525P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8475 ........................

Teruggenomen ............................................................................................... 8485 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8495 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8505 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8515 ........................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................... 8525 ........................

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................... 8555P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar .................................................................(+)/(-) 8545 ........................

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................... 8555 ........................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (28) 4.896,48

Nr. VKT-vzw 6.1.30415.652.423
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STAAT VAN DE FONDSEN, BESTEMDE FONDSEN EN VOORZIENINGEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

FONDSEN

Beginvermogen ............................................................................................... ............................. .............................

Permanente financiering ................................................................................. ............................. .............................

Boekjaar

Wijzigingen tijdens het boekjaar

........................................................................................................................................................................ ........................

........................................................................................................................................................................ ........................

........................................................................................................................................................................ ........................

........................................................................................................................................................................ ........................

BESTEMDE FONDSEN

Waarderingsregels gekozen om de bestemde bedragen te bepalen (post 13 van de passiva)

forfaitair vastgelegd op de Algemene Vergadering

Boekjaar

VOORZIENINGEN

Uitsplitsing van de post 167 (Voorzieningen voor terug te betalen subsidies en legaten en voor
schenkingen met terugnemingsrecht) van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................
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STAAT VAN DE SCHULDEN

Codes Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN ÉÉN JAAR,

NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen ......................................... (42) 27.950,19

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar . 8912 56.686,87

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar ............................................ 8913 ........................

GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)

Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8921 ........................

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden ....................................................... 891 ........................

Overige leningen ............................................................................................................................ 901 ........................

Handelsschulden ................................................................................................................................. 8981 ........................

Leveranciers ................................................................................................................................... 8991 ........................

Te betalen wissels .......................................................................................................................... 9001 ........................

Vooruitbetalingen op bestellingen ....................................................................................................... 9011 ........................

Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten ............................................................. 9021 ........................

Overige schulden ................................................................................................................................ 9051 ........................

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden ............................... 9061 ........................

Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa
van de vereniging of stichting

Financiële schulden ............................................................................................................................ 8922 ........................

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden ....................................................... 892 ........................

Overige leningen ............................................................................................................................ 902 ........................

Handelsschulden ................................................................................................................................. 8982 ........................

Leveranciers ................................................................................................................................... 8992 ........................

Te betalen wissels .......................................................................................................................... 9002 ........................

Vooruitbetalingen op bestellingen ....................................................................................................... 9012 ........................

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten ........................................ 9022 ........................

Belastingen ..................................................................................................................................... 9032 ........................

Bezoldigingen en sociale lasten ..................................................................................................... 9042 ........................

Overige schulden ................................................................................................................................ 9052 ........................

Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd
op activa van de vereniging of stichting ............................................................................................. 9062 ........................
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RESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PERSONEEL

Werknemers waarvoor de vereniging of stichting een DIMONA-verklaring
heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen
personeelsregister

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten .............. 9087 17,2 19,1

OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF

UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN

Niet-recurrente opbrengsten .......................................................................... 76 7.373,24 4.126,12

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ............................................................. (76A) 7.373,24 4.126,12

Niet-recurrente financiële opbrengsten ......................................................... (76B) ........................ ........................

Niet-recurrente kosten .................................................................................... 66 5.892,95 100.125,88

Niet-recurrente bedrijfskosten ....................................................................... (66A) 5.892,95 100.125,88

Niet-recurrente financiële kosten .................................................................. (66B) ........................ ........................

FINANCIËLE RESULTATEN

Geactiveerde interesten ................................................................................ 6502 ........................ ........................
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WAARDERINGSREGELS

De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van

19 december 2003 inzake de boekhouding van grote vzw's.

I. Samenvatting van de waarderingsregels

Ten behoeve van het getrouwe beeld wordt in de volgende uitzonderingsgevallen afgeweken van de bij

dit besluit bepaalde waarderingsregels:

Deze afwijkingen worden als volgt verantwoord:

Deze afwijkingen beïnvloeden als volgt het vermogen, de financiële positie en het resultaat vóór

belasting van de onderneming:

De waarderingsregels werden ten opzichte van het vorige boekjaar qua verwoording of toepassing niet

gewijzigd; zo ja, dan heeft de wijziging betrekking op:

en heeft zij een positieve/negatieve invloed op het resultaat van het boekjaar vóór belasting ten

belope van:

De resultatenrekening wordt niet op belangrijke wijze beïnvloed door opbrengsten en kosten die aan

een vorig boekjaar moeten worden toegerekend; zo ja, dan hebben deze betrekking op:

De cijfers van het boekjaar zijn niet vergelijkbaar met die van het vorige boekjaar en wel om de

volgende reden:

Voor de vergelijkbaarheid worden de cijfers van het vorige boekjaar op volgende punten

aangepast/Voor de vergelijking van de jaarrekeningen van beide boekjaren moet met volgende

elementen rekening worden gehouden:

Bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria is de waardering van de voorzienbare risico's,

mogelijke verliezen en ontwaardingen waarvan hierna sprake, onvermijdelijk aleatoir:

Andere inlichtingen die noodzakelijk zijn opdat de jaarrekening een getrouw beeld zou geven van het

vermogen, de financiële positie en het resultaat van de onderneming:

II. Bijzondere regels

Oprichtingskosten:

De oprichtingskosten worden onmiddellijk ten laste genomen, behoudens volgende kosten die worden

geactiveerd:

Herstructureringskosten:

De herstructureringskosten werden niet geactiveerd in de loop van het boekjaar;

zo ja, dan wordt dit als volgt verantwoord:

Immateriële vaste activa:

Het bedrag aan immateriële vaste activa omvat voor   0,00EUR kosten van onderzoek en ontwikkeling.

De afschrijvingstermijn voor deze kosten en voor de goodwill beloopt niet meer/meer dan 5 jaar;

indien meer dan 5 jaar wordt deze termijn als volgt verantwoord:

Materiële vaste activa:

In de loop van het boekjaar werden geen materiële vaste activa geherwaardeerd;

zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt verantwoord:

Afschrijvingen:

1. Oprichtingskosten – lineair – 20%

2. Immateriële vaste activa – lineair – 20%
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3. Industriële, administratieve of commerciële gebouwen – lineair – 3,03% / 10,00%

4. Installaties, machines & uitrusting – lineair – 10,00% / 33,33%

5. Rollend materieel – lineair – 20,00%

6. Kantoormaterieel en meubilair – lineair – 10,00% / 33,33%

7. Andere vaste activa – lineair – 6,67% / 33,33%

Overschot aan toegepaste, fiscaal aftrekbare, versnelde afschrijvingen ten opzichte van de

economisch verantwoorde afschrijvingen:

bedrag voor het boekjaar:  EUR

gecumuleerd bedrag voor de vaste activa verworven vanaf het boekjaar dat na 31      december 1983

begint:  EUR

Financiële vaste activa:

In de loop van het boekjaar werden geen deelnemingen geherwaardeerd;

zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt verantwoord:

Voorraden:

Voorraden worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde berekend volgens de (te vermelden)

methode van de gewogen gemiddelde prijzen,

Fifo, Lifo, individualisering van de prijs van elk bestanddeel of tegen de lagere marktwaarde:

    1. Grond- en hulpstoffen

    2. Goederen in bewerking - gereed product

    3. Handelsgoederen

    4. Onroerende goederen bestemd voor verkoop

Producten:

    -De vervaardigingsprijs van de producten omvat niet de onrechtstreekse

    -De vervaardigingsprijs van de producten waarvan de productie meer dan

     één jaar beslaat, omvat geen financiële kosten verbonden aan de

     kapitalen ontleend om de productie ervan te financieren.

Bestellingen in uitvoering:

Bestellingen in uitvoering worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs .

Schulden:

De passiva bevatten geen/bevatten schulden op lange termijn, zonder rente of met een abnormaal lage

rente; zo ja, dan wordt op deze schulden geen disconto toegepast dat wordt geactiveerd.

Vreemde valuta:

De omrekening in  van tegoeden, schulden en verbintenissen in vreemde valuta gebeurt op volgende

grondslagen: dagkoers

De resultaten uit de omrekening van vreemde valuta zijn als volgt in de jaarrekening verwerkt:

Leasingovereenkomsten:

Wat de niet-geactiveerde gebruiksrechten uit leasingovereenkomsten betreft (artikel 102, §1 van het

koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen),

beliepen de vergoedingen en huurgelden die betrekking hebben op het boekjaar voor  leasing van

onroerende goederen:  .
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