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Nr.   VKT-vzw 1.2 

 

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)

Fidro Accountancy BVBA
Nr.: BE 0425.547.710
Eikelbosstraat 164, 3530 Houthalen-Helchteren, België

220383N84 AB
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BALANS NA WINSTVERDELING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

VASTE ACTIVA ........................................................................... 20/28 ............................. .............................

Oprichtingskosten .................................................................... 20 ............................. .............................

Immateriële vaste activa .......................................................... 5.1.1 21 ............................. .............................

Materiële vaste activa .............................................................. 5.1.2 22/27 ............................. .............................

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

In volle eigendom van de vereniging of stichting .............. 22/91 ............................. .............................

Overige ............................................................................. 22/92 ............................. .............................

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

In volle eigendom van de vereniging of stichting .............. 231 ............................. .............................

Overige ............................................................................. 232 ............................. .............................

Meubilair en rollend materieel ............................................... 24 ............................. .............................

In volle eigendom van de vereniging of stichting .............. 241 ............................. .............................

Overig ............................................................................... 242 ............................. .............................

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

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

In volle eigendom van de vereniging of stichting .............. 261 ............................. .............................

Overige ............................................................................. 262 ............................. .............................

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

Financiële vaste activa ............................................................

5.1.3/

5.2.1 28 ............................. .............................

VLOTTENDE ACTIVA ................................................................... 29/58 27.815 27.814

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

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

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

waarvan niet-rentedragende vorderingen of gekoppeld

aan een abnormaal lage rente .......................................... 2915 ............................. .............................

Voorraden en bestellingen in uitvoering ................................ 3 ............................. .............................

Voorraden .............................................................................. 30/36 ............................. .............................

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

Vorderingen op ten hoogste één jaar ..................................... 40/41 ............................. .............................

Handelsvorderingen .............................................................. 40 ............................. .............................

Overige vorderingen .............................................................. 41 ............................. .............................

waarvan niet-rentedragende vorderingen of gekoppeld

aan een abnormaal lage rente .......................................... 415 ............................. .............................

Geldbeleggingen ...................................................................... 5.2.1 50/53 ............................. .............................

Liquide middelen ...................................................................... 54/58 27.815 27.814

Overlopende rekeningen ......................................................... 490/1 ............................. .............................

TOTAAL VAN DE ACTIVA ........................................................ 20/58 27.815 27.814
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN ............................................................(+)/(-) 10/15 27.452 27.788

Fondsen van de vereniging of stichting ......................(+)/(-) 10 ............................. .............................

Beginvermogen ...........................................................(+)/(-) 100 ............................. .............................

Permanente financiering ........................................................ 101 ............................. .............................

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

Bestemde fondsen ................................................................... 5.3 13 27.452 27.788

Overgedragen positief (negatief) resultaat ..................(+)/(-) 14 ............................. .............................

Kapitaalsubsidies ..................................................................... 15 ............................. .............................

VOORZIENINGEN ........................................................................ 5.3 16 ............................. .............................

Voorzieningen voor risico's en kosten ................................... 160/5 ............................. .............................

Voorzieningen voor terug te betalen subsidies en legaten
en voor schenkingen met terugnemingsrecht ...................... 168 ............................. .............................

SCHULDEN ................................................................................. 17/49 363 26

Schulden op meer dan één jaar .............................................. 5.4 17 ............................. .............................

Financiële schulden ............................................................... 170/4 ............................. .............................

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke

schulden ........................................................................... 172/3 ............................. .............................

Overige leningen ............................................................... 174/0 ............................. .............................

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

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................... 176 ............................. .............................

Overige schulden ................................................................... 179 ............................. .............................

Rentedragend ................................................................... 1790 ............................. .............................

Niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal lage

rente .................................................................................. 1791 ............................. .............................

Borgtochten ontvangen in contanten ................................ 1792 ............................. .............................

Schulden op ten hoogste één jaar .......................................... 5.4 42/48 363 26

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42 ............................. .............................

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

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

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

Handelsschulden ................................................................... 44 363 26

Leveranciers ..................................................................... 440/4 363 26

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

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................... 46 ............................. .............................

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en

sociale lasten ......................................................................... 45 ............................. .............................

Belastingen ....................................................................... 450/3 ............................. .............................

Bezoldigingen en sociale lasten ....................................... 454/9 ............................. .............................

Diverse schulden ................................................................... 48 ............................. .............................

Vervallen obligaties en coupons, terug te betalen

subsidies en borgtochten ontvangen in contanten ........... 480/8 ............................. .............................

Andere rentedragende schulden ...................................... 4890 ............................. .............................

Andere schulden, niet-rentedragend of gekoppeld aan

een abnormaal lage rente ................................................. 4891 ............................. .............................

Overlopende rekeningen ......................................................... 492/3 ............................. .............................

TOTAAL VAN DE PASSIVA ..................................................... 10/49 27.815 27.814
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RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten

Brutomarge ..................................................................(+)/(-) 9900 -319 -255

Bedrijfsopbrengsten* ........................................................ 70/74 ............................. .............................

Omzet* ......................................................................... 70 ............................. .............................

Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies* .....(+)/(-) 73 ............................. .............................

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en

diverse goederen* ...................................................(+)/(-) 60/61 ............................. .............................

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ..............(+)/(-) 5.5 62 ............................. .............................

Afschrijvingen en waardeverminderingen op

oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 630 ............................. .............................

Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in

uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen

(terugnemingen) ..........................................................(+)/(-) 631/4 ............................. .............................

Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen

(bestedingen en terugnemingen) .................................(+)/(-) 635/8 ............................. .............................

Andere bedrijfskosten ............................................................ 640/8 ............................. .............................

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

Positief (Negatief) bedrijfsresultaat ..............................(+)/(-) 9901 -319 -255

Financiële opbrengsten ........................................................... 5.5 75 ............................. .............................

Financiële kosten ...........................................................(+)/(-) 5.5 65 17 15

Positief (Negatief) resultaat uit de gewone
bedrijfsuitoefening .........................................................(+)/(-) 9902 -336 -270

Uitzonderlijke opbrengsten ..................................................... 76 ............................. .............................

Uitzonderlijke kosten .....................................................(+)/(-) 66 ............................. .............................

Positief (Negatief) resultaat van het boekjaar .............(+)/(-) 9904 -336 -270

* Facultatieve vermelding.
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RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen positief (negatief) resultaat ..........................(+)/(-) 9906 -336 -270

Te bestemmen positief (negatief) resultaat van het boekjaar (+)/(-) 9905 -336 -270

Overgedragen positief (negatief) resultaat van het vorige boekjaar

...............................................................................................(+)/(-) 14P ............................. .............................

Onttrekking aan het eigen vermogen .............................................. 791/2 336 270

aan de fondsen van de vereniging of stichting ............................... 791 ............................. .............................

aan de bestemde fondsen .............................................................. 792 336 270

Toevoeging aan de bestemde fondsen ........................................... 692 ............................. .............................

Over te dragen positief (negatief) resultaat ..........................(+)/(-) (14) ............................. .............................
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WAARDERINGSREGELS

Beginsel

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

26 juni 2003.

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 ze een (positieve) (negatieve) invloed op het resultaat van het boekjaar ten belope van

EUR.

De resultaatrekening 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 jaarrekening 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 vereniging :

Vaste activa

Oprichtingskosten :

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

geactiveerd :

Herstructureringskosten :

De herstructureringskosten werden (geactiveerd) (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     EUR 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 geboekt tijdens het boekjaar :

Activa                                                         Methode                  Basis

Hoofdsom                    Bijkomende kosten

1.Oprichtingskosten

2.Immateriële vaste activa

3.Terreinen en gebouwen

4.Installaties, machines en uitrusting

5.Meubilair en rollend materieel

6.Leasing en soortgelijke rechten
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7.Andere materiële vaste activa

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 :

Vlottende activa

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 vervaardigingprijs van de producten omvat niet/omvat de onrechtstreekse productiekosten.

De vervaardigingprijs van de producten waarvan de productie meer dan één jaar beslaat, omvat

geen/omvat financiële kosten verbonden aan de kapitalen ontleend om de productie ervan te

financieren.

Bij het einde van het boekjaar bedraagt de marktwaarde van de totale voorwaarden ongeveer 0 % meer

van hun boekwaarde. (Deze inlichting is slechts vereist zo het verschil belangrijk is).

Bestellingen in uitvoering :

Bestellingen in uitvoering worden gewaardeerd tegen vervaardigingprijs/tegen vervaardigingprijs,

verhoogd met een gedeelte van het resultaat naar geland van de vordering der werken.

Schulden :

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

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

Vreemde valuta :

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

grondslagen:

        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 :     EUR
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