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Ondernemingsnummer

Datum van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van
bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.
JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering* van

20-02-2015

27-06-2017

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van

01-01-2016

tot

31-12-2016

Vorig boekjaar van

01-01-2015

tot

31-12-2015

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

Zijn gevoegd bij deze jaarrekening:
Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn:
VKT-vzw 5.1.1, VKT-vzw 5.2.1, VKT-vzw 5.2.2, VKT-vzw 5.2.3, VKT-vzw 5.5, VKT-vzw 5.6, VKT-vzw 6
VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie
in de vereniging of stichting, van de BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN en, in voorkomend geval, van de
vertegenwoordiger in België van de buitenlandse vereniging
COTTYN Jean-Luc
Blekerijstraat 103/40
8310 Assebroek
BELGIË
Bestuurder
VANDER BAUWHEDE Dirk
Grietlaan 12
8460 Oudenburg
BELGIË
Bestuurder
MEESTER Colette
Karel Van den Woestynelaan 6
1/18

9830 Sint-Martens-Latem
BELGIË
Bestuurder
LIPSZYC Serge
Rue Darchis 36
4000 Liège
BELGIË
Bestuurder
DE WIT Jan
Snaaskerkestraat 70
8470 Gistel
BELGIË
Einde van het mandaat: 09-01-2017

Bestuurder

DE COUX Karl
Pluishoekstraat 18
2220 Heist-op-den-Berg
BELGIË
Bestuurder
BORMS Leo
Molenstraat 61
9250 Waasmunster
BELGIË
Bestuurder
MARTENS Patrick
Singel 1
8200 Sint-Andries
BELGIË
Bestuurder
BALS Peter
Dahlialaan 41
8400 Oostende
BELGIË
Bestuurder
PETIT-DUFRENOY Isabelle
Rue Naniot 64
4000 Liège
BELGIË
Einde van het mandaat: 31-05-2017

Bestuurder

Einde van het mandaat: 31-05-2017

Bestuurder

GATHOYE Delphine
Rue de Parme 78
1060 Sint-Gillis
BELGIË

MAERTENS Marie-Claude
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Rue Albert 1er 10
7321 Blaton
BELGIË
Bestuurder
BLIECK Walter
Sierheesterlaan 44
9030 Mariakerke (Gent)
BELGIË
Bestuurder
CLAEYS Evy
Geraardsbergsestraat 66
1703 Schepdaal
BELGIË
Bestuurder

Begin van het mandaat: 28-04-2016
GRAVIN RÉGINE CORNET d'Elzius de Peissant
Avenue des Acacias 78
5101 Erpent
BELGIË

Bestuurder

Begin van het mandaat: 28-04-2016
KPMG BEDRIJFSREVISOREN CVBA (BE0419122548)
BE 0419.122.548
Beneluxpark 35
8500 Kortrijk
BELGIË
Begin van het mandaat: 01-01-2017

Einde van het mandaat: 30-06-2019

Commissaris

Direct of indirect vertegenwoordigd door:
VANDORPE Henk (A01899)
Bedrijfsrevisor

__________________________________
*

Door de raad van bestuur in geval van een stichting / door het algemeen leidinggevend orgaan in geval van een internationale
vereniging zonder
winstoogmerk.
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Nr.

BE0819409280

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.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats

Lidmaatschapsnummer

Aard van de
opdracht
(A, B, C en/of D)

KARL DE COUX ACCOUNTANCY BVBA
BE 0894.345.047
Heist-Goorstraat 49/1
2220 Heist-op-den-Berg
BELGIË

223367 4 NO
B

Direct of indirect vertegenwoordigd door
DE COUX Karl
Externe accountant

__________________________________
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Nr.

BE0819409280

VKT-vzw 2.1

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
Terreinen en gebouwen
In volle eigendom van de vereniging of stichting
Overige
Installaties, machines en uitrusting
In volle eigendom van de vereniging of stichting
Overige
Meubilair en rollend materieel
In volle eigendom van de vereniging of stichting
Overig
Leasing en soortgelijke rechten
Overige materiële vaste activa
In volle eigendom van de vereniging of stichting
Overige
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

5.1.2

22/27
22
22/91
22/92
23
231
232
24
241
242
25
26
261
262
27

Financiële vaste activa

5.1.3/5.2.1

28

138.876

1.322

130.611

1.037

7.174
7.174

1.037
1.037

123.437
123.437

8.265

285

1.724.961

469.031

VLOTTENDE ACTIVA

29/58

Vorderingen op meer dan één jaar
Handelsvorderingen
Overige vorderingen
waarvan niet-rentedragende vorderingen of
gekoppeld aan een abnormaal lage rente

29
290
291

Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Bestellingen in uitvoering

3
30/36
37

25.081
25.081

6.359
6.359

Vorderingen op ten hoogste één jaar
Handelsvorderingen
Overige vorderingen
waarvan niet-rentedragende vorderingen of
gekoppeld aan een abnormaal lage rente

40/41
40
41

13.508
13.508

15.373
14.623
750

Geldbeleggingen

2915

415
50/53

1.576.122

Liquide middelen

54/58

106.255

425.790

Overlopende rekeningen

490/1

3.996

21.508

TOTAAL VAN DE ACTIVA

20/58

1.863.838

470.353

5.2.1
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BE0819409280

VKT-vzw 2.2

Toel.

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN

10/15

Fondsen van de vereniging of stichting
Beginvermogen
Permanente financiering

10
100
101

Herwaarderingsmeerwaarden

12

Bestemde fondsen
Overgedragen positief (negatief) resultaat

5.3

(+)/(-)

Kapitaalsubsidies

VOORZIENINGEN

1.274.476

380.844

525.000
25.000
500.000

25.000
25.000

13

600.000

300.000

14

149.476

55.844

89.509

15
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

589.362

17
170/4

108.135
108.135

Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke
schulden
Overige leningen
Handelsschulden
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Overige schulden
Rentedragend
Niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal
lage rente
Borgtochten ontvangen in contanten

5.4

Schulden op ten hoogste één jaar
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten
Belastingen
Bezoldigingen en sociale lasten
Diverse schulden
Vervallen obligaties en coupons, terug te betalen
subsidies en borgtochten ontvangen in contanten
Andere rentedragende schulden
Andere schulden, niet-rentedragend of gekoppeld
aan een abnormaal lage rente

5.4

172/3
174/0
175
176
179
1790

108.135

1791
1792
42/48

472.447

42
43
430/8
439
44
440/4
441
46

20.999

45
450/3
454/9
48

443.148
443.148

89.509

89.509
89.509

8.300
3.400
4.900

480/8
4890
4891

Overlopende rekeningen

492/3

8.780

TOTAAL VAN DE PASSIVA

10/49

1.863.838

470.353
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BE0819409280

VKT-vzw 3

RESULTATENREKENING
Toel.

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten
Brutomarge
(+)/(-)
Bedrijfsopbrengsten
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten
en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
(+)/(-)
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen
in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen)
(+)/(-)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen)
(+)/(-)
Andere bedrijfskosten
Als herstructureringskosten geactiveerde
bedrijfskosten
(-)
Positief (Negatief) bedrijfsresultaat

5.5

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

9900
70/74
70
73

917.439
2.373.167
53.350
2.317.817

60/61
62

1.455.727

630

256.142

17.295

519

504.043

204.828

631/4
635/8
640/8
649

(+)/(-)

9901

396.101

50.795

Financiële opbrengsten

5.5

75

261

656

Financiële kosten

5.5

65

2.731

668

393.632

50.784

393.632

50.784

Positief (Negatief) resultaat uit de gewone
bedrijfsuitoefening

(+)/(-)

9902

Uitzonderlijke opbrengsten

76

Uitzonderlijke kosten

66

Positief (Negatief) resultaat van het boekjaar

(+)/(-)

9904
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VKT-vzw 4

RESULTAATVERWERKING
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

Te bestemmen positief (negatief) resultaat
(+)/(-)
Te bestemmen positief (negatief) resultaat van het boekjaar
(+)/(-)
Overgedragen positief (negatief) resultaat van het vorige
boekjaar
(+)/(-)

9906

Onttrekking aan het eigen vermogen
aan de fondsen van de vereniging of stichting
aan de bestemde fondsen

791/2
791
792

Toevoeging aan de bestemde fondsen

692

300.000

300.000

14

149.476

55.844

Over te dragen positief (negatief) resultaat

(+)/(-)

9905
14P

449.476

355.844

393.632

50.784

55.844

305.061
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BE0819409280

VKT-vzw 5.1.2

TOELICHTING
STAAT VAN DE VASTE ACTIVA
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8199P

XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa
Overdrachten en buitengebruikstellingen
Overboekingen van een post naar een andere
(+)/(-)

8169
8179
8189

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8199

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8259P

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Verworven van derden
Afgeboekt
Overgeboekt van een post naar een andere

8219
8229
8239
8249

MATERIËLE VASTE ACTIVA

(+)/(-)

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8259

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar

8329P

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Teruggenomen
Verworven van derden
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere

8279
8289
8299
8309
8319

(+)/(-)

1.556

146.869

148.425
XXXXXXXXXX

519

XXXXXXXXXX
17.295

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar

8329

17.814

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

22/27

130.611

8349

130.611

WAARVAN
In volle eigendom van de vereniging of stichting
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BE0819409280

VKT-vzw 5.1.3

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8395P

XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen
Overdrachten en buitengebruikstellingen
Overboekingen van een post naar een andere
Andere mutaties

8365
8375
8385
8386

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

(+)/(-)
(+)/(-)

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8395

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8455P

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Verworven van derden
Afgeboekt
Overgeboekt van een post naar een andere

8415
8425
8435
8445

(+)/(-)

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8455

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8525P

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Teruggenomen
Verworven van derden
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere

8475
8485
8495
8505
8515

(+)/(-)

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8525

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar

8555P

Mutaties tijdens het boekjaar

(+)/(-)

285

7.980

8.265
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

8545

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar

8555

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

28

8.265
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BE0819409280

VKT-vzw 5.3

STAAT VAN DE BESTEMDE FONDSEN EN VOORZIENINGEN
STAAT VAN DE BESTEMDE FONDSEN
Waarderingsregels gekozen om de bestemde bedragen te bepalen
De bestemde fondsen omvat de reserves voor specifieke projecten en voor het algemeen doel van de Stichting.
Boekjaar

VOORZIENINGEN
Uitsplitsing van de post 160/5 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt

Uitsplitsing van de post 168 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
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VKT-vzw 5.4

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

20.999

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5
jaar

8912

0

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

8913

108.135

GEWAARBORGDE SCHULDEN
Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
Financiële schulden
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden

8921
891
901
8981
8991
9001
9011
9021
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
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
Belastingen
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden

8922
892
902
8982
8992
9002
9012
9022
9032
9042
9052

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

9062

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN
Vervallen belastingschulden

9072

Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

9076
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VKT-vzw 5.7

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ENTITEITEN, BESTUURDERS EN COMMISSARIS(SEN)
Codes

Boekjaar

VERBONDEN ENTITEITEN
Vorderingen op verbonden entiteiten

9291

Waarborgen toegestaan in hun voordeel

9294

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel

9295

BESTUURDERS EN NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE VERENIGING OF STICHTING
RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ENTITEITEN TE
ZIJN, OF ANDERE ENTITEITEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF
ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN

Uitstaande vorderingen op deze personen
Rentevoet en duur van de vorderingen

9500

Waarborgen toegestaan in hun voordeel

9501

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel

9502

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)
Het honorarium van het mandaat van de commissaris over het boekjaar 2016 bedraagt € 3.250 exclusief btw.
Boekjaar

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN
Transacties die direct of indirect zijn aangegaan tussen de vereniging of stichting en de leden van
de leidinggevende, de toezichthoudende of de bestuursorganen
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VKT-vzw 7

WAARDERINGSREGELS
Waarderingsregels
Onderhavige waarderingsregels zijn opgesteld overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 19 december 2003 met betrekking de boekhoudkundige
verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder
winstoogmerk en stichtingen en het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen in de mate dat dit
van toepassing is, heeft de Raad van Bestuur van "PELICANO" de waarderingsregels van de Stichting vastgelegd.
1. Algemene waarderingsregels.
Deze waarderingsregels hebben betrekking op de waardering van alle bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van welke aard ook die
betrekking hebben op de Stichting.
"PELICANO" bepaalt de waarderingsregels met respect voor de algemene bepalingen wanneer er geen rekening moet worden gehouden met haar
specifieke kenmerken.
In de mate dat de Raad van Bestuur van oordeel is dat waarderingselementen die niet uitdrukkelijk voorzien zijn in de huidige regels, niet
belangrijk genoeg zijn om een bijkomende beslissing of wijziging noodzakelijk te maken, vallen deze elementen onder gelijkaardige methodes als
degene die hierna worden vermeld, zonder dat er een specifieke vermelding in de samenvatting van de waarderingsregels
Afzonderlijke waardering van de vermogensbestanddelen.
Elk bestanddeel van het vermogen wordt afzonderlijk gewaardeerd. De afschrijvingen en waardeverminderingen zijn specifiek voor de
actiefbestanddelen waarop ze betrekking hebben. De voorzieningen voor risico's en kosten worden geïndividualiseerd.
Voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw.
De waarderingen, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en de voorzieningen voor risico's en kosten voldoen aan de eisen van
voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw.
De afschrijvingen, de waardeverminderingen en de voorzieningen voor risico's en kosten worden stelselmatig gevormd en hangen niet af van het
resultaat van het boekjaar.
In de gevallen waarin, bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria, de waardering van de voorzienbare risico's, de mogelijke verliezen en de
ontwaardingen onvermijdelijk aleatoir is, wordt hiervan melding gemaakt in de toelichting, wanneer de betrokken bedragen, rekening houdend met
de eis van het getrouwe beeld, belangrijk zijn.
De waardeverminderingen en de voorzieningen voor risico's en kosten die hoger zijn dan wat vereist is, worden niet gehandhaafd.
Aanschaffingswaarde - Nominale waarde - Herwaardering
Als algemene regel geldt dat elk actiefbestanddeel wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans wordt opgenomen,
onder aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen. Evenwel worden de vorderingen in principe gewaardeerd tegen hun
nominale waarde. De materiële vaste activa, de deelnemingen en aandelen onder de financiële vaste activa voorkomen mogen geherwaardeerd.
2. Bijzondere regels
A. ACTIVA
I. Oprichtingskosten
De oprichtingskosten worden geboekt tegen aanschaffingswaarde en ten laste genomen gedurende het boekjaar waarin ze werden besteed.
II. Immateriële vaste activa
Immateriële vaste activa worden geboekt tegen aanschaffingswaarde. De afschrijven zijn lineair en worden toegepast op basis van 20 % per jaar.
Bedragen onder de € 1.000 worden in de kosten geboekt.
Andere dan van derden verworven immateriële vaste activa worden slechts tegen vervaardigingprijs op het actief geboekt voor zover die niet
hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstig rendement van deze vaste activa.
III. Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans opgenomen, onder aftrek van de
desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen. De aanschaffingswaarde omvat naast de aankoopprijs de bijkomende kosten.
Materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden lineair of degressief afgeschreven overeenkomstig een door de Raad van Bestuur
opgesteld plan. De overige materiële vaste activa worden afgeschreven over een termijn van 10 jaren.
IV. Financiële vaste activa
De deelnemingen en de gestorte waarborgen in kontanten worden opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde.
V. Vorderingen op meer dan één jaar
Deze worden voor hun nominale waarde opgenomen. Op de openstaande vorderingen en de dubieuze debiteuren worden de nodige waardeverminderingen
geboekt zo er voor het geheel of een deel van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling hiervan op de vervaldag.
VI. Voorraden
De voorraad wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde op basis van de individualisering van het bestanddeel.
VII. Vorderingen op minder dan één jaar
Deze worden voor hun nominale waarde opgenomen. Op de openstaande vorderingen en de dubieuze debiteuren worden de nodige waardeverminderingen
geboekt zo er voor het geheel of een deel van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling hiervan op de vervaldag.
VIII. Geldbeleggingen
Onder die post worden opgenomen de vorderingen op financiële instellingen, uit termijndeposito's, alsmede de met beleggingsdoeleinden verkregen
effecten die niet het kenmerk hebben van financiële vaste activa. De aandelen in verbonden ondernemingen of in ondernemingen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat, mogen niet onder deze post worden opgenomen, tenzij het om effecten gaat die zijn verkregen of waarop is
ingeschreven met het oog op de wederafstand daarvan, of tenzij ze, krachtens een beslissing van de vennootschap, bestemd zijn om binnen twaalf
maanden te worden gerealiseerd.
Het gaat om liquide middelen die op lange termijn gehouden worden om ze voor filantropische doeleinden te gebruiken. Bedoeling is dus deze
beleggingen in de regel meer dan één jaar aan te houden.
Wat specifiek de vastrentende effecten betreft, worden deze gewaardeerd op grond van hun aanschaffingswaarde.
Waardeverminderingen worden
toegepast wanneer de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Wat impliceert dat het feit of de
waardevermindering al dan niet duurzaam is, van geen belang is. De slotkoers is in deze bepalend.
Niet-gerealiseerde meerwaarde worden pas
in het resultaat opgenomen bij realisatie.
IX. Liquide middelen
De liquide middelen omvatten, behalve de kasmiddelen en de te incasseren vervallen waarden, alleen de tegoeden op zicht bij
kredietinstellingen.
Tevens wordt het kapitaal opgenomen dat aan de stichting wordt geschonken of nagelaten met het oog op de bestemming voor
welbepaalde projecten, met of zonder terugnemingsrecht, en die nog niet konden worden aangewend op een manier die strookt met het engagement
dat de vereniging is aangegaan.
X. Overlopende rekeningen
De overlopende rekeningen omvatten de over te dragen kosten en verworven opbrengsten. Ze worden geboekt tegen respectievelijke ofwel de
nominale bedragen van de al betaalde of gefactureerde kosten maar die betrekking hebben op het volgende boekjaar, ofwel tegen de bedragen van
de inkomsten die betrekking hebben op het boekjaar maar nog niet werden ontvangen.
B. PASSIVA
I. Fondsen van de vereniging
Zij worden gevormd door de som van de het beginvermogen en de permanente middelen, nl. giften, legaten en subsidies in contanten die
uitsluitend bestemd zijn om de activiteit van de Stichting op duurzame wijze te ondersteunen.
De Stichting mag beslissen om van de ontvangen legaten, een deel op te nemen onder de permanente financiering wanneer zij van mening is dat
deze legaten een duurzaam karakter hebben.
Dit laat de Stichting toe het voortbestaan van de verschillende initiatieven te garanderen, een
fundamenteel element voor de stabiliteit en de kwaliteit van de dienstverlening.
II. NVT
III. Herwaarderingsmeerwaarden
De Stichting mag de materiële vaste activa, de deelnemingen en aandelen die onder de financiële vaste activa voorkomen of bepaalde soorten
hiervoor genoemde vaste activa herwaarderen, wanneer de waarde van deze activa, bepaald in functie van hun nut voor de Stichting, op
vaststaande en duurzame wijze uitstijgt boven hun boekwaarde. Wanneer de betrokken activa noodzakelijk zijn voor de werking van de Stichting
mogen zij slechts worden geherwaardeerd in de mate waarin de aldus uitgedrukte meerwaarde wordt verantwoord door de activiteit van Stichting.
IV. Bestemde fondsen
De bestemde fondsen omvat de reserves voor specifieke projecten en voor het algemeen doel van de Stichting.
V. Overgedragen vermogen
Het vermogen waarover de Stichting op het einde van boekjaar nog geen toewijzing aan heeft gegeven wordt overgedragen naar het volgende
boekjaar.
VI. Kapitaalsubsidies
Niet van toepassing
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VII. Voorzieningen voor risico's en kosten
De Raad van Bestuur van de Stichting onderzoekt op een doordachte en eerlijke manier en te goeder trouw de voorzieningen die aan het einde van
het boekjaar moeten worden aangelegd voor oa grote onderhoud- en herstellingswerken, overige risico's en kosten, ….
VIII. Schulden op meer dan één jaar
Schulden worden in de balans opgenomen voor hun nominale waarde.
IX. Schulden op minder dan één jaar
Schulden worden in de balans opgenomen voor hun nominale waarde.
X. Overlopende rekeningen
De overlopende rekeningen omvatten de over te dragen opbrengsten en de te boeken kosten. Ze worden geboekt tegen respectievelijke ofwel de
nominale bedragen van de al gefactureerde of ontvangen opbrengsten maar die betrekking hebben op het volgende boekjaar, ofwel op de bedragen
van de kosten die betrekking hebben op het boekjaar maar nog niet werden ontvangen.
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