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Verslag van de bedrijfsrevisor aan de algemene vergadering van de vereniging 
Testament.be VZW over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2021 
 
 
 
In het kader van de controle van de jaarrekening van Testament.be VZW (de “vereniging”), leggen wij u ons 
bedrijfsrevisoraal verslag voor. Onderhavig verslag wordt niet afgeleverd in het kader van een mandaat van 
commissaris van de vereniging. Dit bevat ons verslag over de jaarrekening.  
 
Wij werden benoemd in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor door het bestuursorgaan. Ons mandaat loopt af 
op de datum van de algemene vergadering die beraadslaagt over de jaarrekening afgesloten op 31 maart 2021. 
Wij hebben de controle van de jaarrekening van Testament.be VZW uitgevoerd gedurende 13 opeenvolgende 
boekjaren. 
 
 
Verslag over de jaarrekening 
 
Oordeel zonder voorbehoud 
 
Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening van de vereniging, die de balans op 31 maart 2021 omvat, 
alsook de resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op die datum en de toelichting, met een balanstotaal 
van 1.039.669 EUR en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van 110.401 EUR. 
 

 
Testament.be VZW 
Rue des Tanneurs 58-62 
1000 Brussel 
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Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en de financiële toestand van de 
vereniging per 31 maart 2021, alsook van haar resultaten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in 
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. 
 
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud 
 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (ISA’s) zoals van toepassing 
in België. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie 
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de jaarrekening” van ons verslag. Wij 
hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de controle van de jaarrekening in België nageleefd, 
met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.  
 
Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de vereniging de voor onze controle vereiste 
ophelderingen en inlichtingen verkregen. 
 
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 
 
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor het opstellen van de jaarrekening 
 
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening die een getrouw beeld geeft in 
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, alsook voor de 
interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de jaarrekening die geen 
afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten. 
 
Bij het opstellen van de jaarrekening is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de 
mogelijkheid van de vereniging om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van 
aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling, 
tenzij het bestuursorgaan het voornemen heeft om de vereniging te liquideren of om de bedrijfsactiviteiten te 
beëindigen of geen realistisch alternatief heeft dan dit te doen. 
 
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de jaarrekening 
 
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of de jaarrekening 
als geheel geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen 
van een bedrijfsrevisoraal verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een 
hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA’s is uitgevoerd 
altijd een afwijking van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Afwijkingen kunnen zich voordoen als 
gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden 
verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van 
deze jaarrekening, beïnvloeden. 
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Bij de uitvoering van onze controle leven wij het wettelijk, reglementair en normatief kader dat van toepassing 
is op de controle van de jaarrekening in België na. Een controle biedt evenwel geen zekerheid omtrent de 
toekomstige levensvatbaarheid van de vereniging noch omtrent de efficiëntie of de doeltreffendheid waarmee 
het bestuursorgaan de bedrijfsvoering van de vereniging ter hand heeft genomen of zal nemen. Onze 
verantwoordelijkheden inzake de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling staan 
hieronder beschreven. 
 
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA’s, passen wij professionele oordeelsvorming toe en 
handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende 
werkzaamheden uit: 
 
 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat 

die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op 
deze risico’s inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien 
die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan 
zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het 
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 
 

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel 
controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn 
gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de vereniging; 

 
 het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het 

evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop 
betrekking hebbende toelichtingen; 

 
 het concluderen of de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is, 

en het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel 
belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen 
ontstaan over de mogelijkheid van de vereniging om haar continuïteit te handhaven. Indien wij concluderen 
dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons 
bedrijfsrevisoraal verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende toelichtingen in de jaarrekening, of, 
indien deze toelichtingen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op 
de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons bedrijfsrevisoraal verslag. Toekomstige 
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de vereniging haar continuïteit niet 
langer kan handhaven; 

 
 het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening, en van de vraag of de 

jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen weergeeft op een wijze die leidt tot een getrouw 
beeld.  
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Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de controle 
en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne 
beheersing die wij identificeren gedurende onze controle. 
 
Gebruik van onderhavig verslag 
 
Gezien het verslag uitgebracht is in het kader van een contractuele opdracht is het enkel bestemd om de 
algemene vergadering in te lichten. Dit verslag kan in geen geval het voorwerp uitmaken van een neerlegging 
bij de balanscentrale van de Nationale Bank van België. 
 
 
 
        Antwerpen, 5 juli 2021 
 
 
        Clybouw Bedrijfsrevisoren BV 
        Vertegenwoordigd door 
 
 
 
 
        André Clybouw 
        Bestuurder 
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Dans le cadre du contrôle des comptes annuels de Testament.be (l’ « Association»), nous vous présentons notre 
rapport du réviseur d’entreprises. Ce rapport n'est pas remis dans le cadre d'un mandat de commissaire. Celui-ci inclut 
notre opinion sur l’audit des comptes annuels. 
 
Nous avons été nommés en qualité du réviseur d’entreprises par le conseil d'administration. Notre mandat expire à la 
date de l'assemblée générale qui délibère sur les comptes annuels clôturés à 31 mars 2021. Nous avons effectué l'audit 
des états financiers de Testament.be ASBL pendant 13 ans. 
 
 
Rapport sur les comptes annuels 
 
Opinion sans réserve 
 
Nous avons procédé au contrôle légal des comptes annuels de l’Association, comprenant le bilan au 31 mars 2021, 
ainsi que le compte de résultats pour l’exercice clos à cette date et l’annexe, dont le total du bilan s’élève 
à 1.039.669 EUR et dont le compte de résultats se solde par un résultat positif de l’exercice de 110.401 EUR. 
 
À notre avis, ces comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de 
l’Association au 31 mars 2021, ainsi que de ses résultats pour l’exercice clos à cette date, conformément au 
référentiel comptable applicable en Belgique. 
 

 
Testament.be ASBL 
Rue des Tanneurs 58-62 
1210  Bruxelles 
 

 

Rapport du réviseur d’entreprises à l’assemblée générale des membres de l’association 
Testament.be AISBL pour l’exercice clos le 31 mars 2021 
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Fondement de l’opinion sans réserve 
 
Nous avons effectué notre audit selon les Normes internationales d’audit (ISA) telles qu’applicables en Belgique. 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « 
Responsabilités du réviseur d’entreprises relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport. Nous nous 
sommes conformés à toutes les exigences déontologiques qui s’appliquent à l’audit des comptes annuels en 
Belgique, en ce compris celles concernant l’indépendance.  
 
Nous avons obtenu de l’organe d’administration et des préposés de l’Association, les explications et informations 
requises pour notre audit. 
 
Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. 
 
Responsabilités de l’organe d’administration relatives aux comptes annuels 
 
L’organe d’administration est responsable de l'établissement des comptes annuels donnant une image fidèle 
conformément au référentiel comptable applicable en Belgique, ainsi que de la mise en place du contrôle interne 
qu’il estime nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne comportant pas d’anomalies significatives, que 
celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs. 
 
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à l’organe d’administration d’évaluer la capacité de 
l’association à poursuivre son exploitation, de fournir, le cas échéant, des informations relatives à la continuité 
d’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si l’organe d’administration 
a l’intention de mettre l’association en liquidation ou de cesser ses activités ou s’il ne peut envisager une autre 
solution alternative réaliste. 
 
Responsabilités du réviseur d’entreprises relatives à l’audit des comptes annuels 
 
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne 
comportent pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, et 
d’émettre un rapport de réviseur d’entreprises contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à 
un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes ISA 
permettra de toujours détecter toute anomalie significative existante. Les anomalies peuvent provenir de fraudes 
ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l‘on peut raisonnablement s’attendre à ce 
qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs 
des comptes annuels prennent en se fondant sur ceux-ci. 
 
Lors de l’exécution de notre contrôle, nous respectons le cadre légal, réglementaire et normatif qui s’applique à 
l’audit des comptes annuels en Belgique. L’étendue du contrôle légal des comptes ne comprend pas d’assurance 
quant à la viabilité future de l’Association ni quant à l’efficience ou l’efficacité avec laquelle l’organe 
d’administration a mené ou mènera les affaires de l’Association. 
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Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes ISA et tout au long de celui-ci, nous exerçons notre 
jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique. En outre: 
 
• nous identifions et évaluons les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, 

que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définissons et mettons en œuvre des procédures 
d’audit en réponse à ces risques, et recueillons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé 
que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la 
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne; 
 

• nous prenons connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit 
appropriées en la circonstance, mais non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle 
interne de l’Association; 

 
• nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des 

estimations comptables faites par l’organe d’administration, de même que des informations fournies par ce 
dernier; 

 
• nous concluons quant au caractère approprié de l’application par l’organe d’administration du principe 

comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants recueillis, quant à l’existence ou non 
d’une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important 
sur la capacité de l’association à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une 
incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport du réviseur 
d’entreprises sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces 
informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les 
éléments probants recueillis jusqu’à la date de notre rapport de réviseur d’entreprises. Cependant, des 
situations ou événements futurs pourraient conduire l’association à cesser son exploitation; 

 
• nous apprécions la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des comptes annuels et évaluons si 

les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents d'une manière telle qu'ils en 
donnent une image fidèle. 

 
Nous communiquons à l’organe d’administration notamment l’étendue des travaux d'audit et le calendrier de 
réalisation prévus, ainsi que les constations importantes relevées lors de notre audit, y compris toute faiblesse 
significative dans le contrôle interne.  
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Utilisation du rapport 
 
Ce rapport, ayant été établi dans le cadre d'un audit contractuel, ne vise qu'à informer l'Assemblée Générale. Ce 
rapport ne peut en aucun cas faire l'objet d'un dépôt auprès de la Centrale des bilans de la Banque Nationale de 
Belgique. 
 
 
 
 
 
        Anvers, 5 juillet 2021 
 
 
        Clybouw Réviseurs d’Entreprises 
        Représenté par 
 
 
 
 
        André Clybouw 
        Administrateur 



JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN

VERENIGINGEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van de neerlegging)

Naam: TESTAMENT.BE;

Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk

Adres: Rue des Tanneurs Nr: 58-62 Bus: 

Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel

Land: België

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van Brussel, nederlandstalige

Internetadres: 

Ondernemingsnummer BE 0889.670.043

Datum van de neerlegging van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de
oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

09-08-2011

JAARREKENING IN EURO goedgekeurd door de algemene
vergadering van

07-07-2021

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 01-04-2020 tot 31-03-2021

Vorig boekjaar van 01-04-2019 tot 31-03-2020

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

Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn: 

VKT-vzw 6.1.1, VKT-vzw 6.1.3, VKT-vzw 6.2, VKT-vzw 6.3, VKT-vzw 6.5, VKT-vzw 6.6, VKT-vzw 7, VKT-vzw 8

1/12
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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

RACHELS Jan

Zandstraat  439
8200 Sint-Andries
BELGIË

Bestuurder

PUYPE Marnix

Moerkerksesteenweg 14
8310 Assebroek
BELGIË

Bestuurder

LEAH Mitula

Greenfield Estate Phase House 2444
Nairobi
KENIA

Bestuurder
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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.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats
Lidmaatschaps-

nummer

Aard van
de opdracht

(A, B, C en/of D)

FIDUCIAIRE OOST-BOEK
BE 0441.989.507
KKoningin Astridlaan 134/1
8200 Sint-Andries
BELGIË

50252767
A
, 
B

Direct of indirect vertegenwoordigd door

HOSTE Dieter
Gecertificeerd Accountant
Koningin Astrldaan 134/1
8200 Sint-Andries
BELGIË

10658781

__________________________________
* Facultatieve vermelding.
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JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA
Oprichtingskosten 20

VASTE ACTIVA 21/28 57.157 37.792
Immateriële vaste activa 6.1.1 21

Materiële vaste activa 6.1.2 22/27 57.157 37.792
Terreinen en gebouwen 22

Installaties, machines en uitrusting 23 3.075 3.921
Meubilair en rollend materieel 24 54.082 33.871
Leasing en soortgelijke rechten 25

Overige materiële vaste activa 26

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27

Financiële vaste activa 6.1.3 28

VLOTTENDE ACTIVA 29/58 982.512 902.984
Vorderingen op meer dan één jaar 29

Handelsvorderingen 290

Overige vorderingen 291

Voorraden en bestellingen in uitvoering 3

Voorraden 30/36

Bestellingen in uitvoering 37

Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 85.509 82.885
Handelsvorderingen 40 8.023 32.423
Overige vorderingen 41 77.485 50.462

Geldbeleggingen 50/53 35 35
Liquide middelen 54/58 864.057 810.986
Overlopende rekeningen 490/1 32.912 9.079

TOTAAL VAN DE ACTIVA 20/58 1.039.669 940.776

4/12



Nr. BE 0889.670.043 VKT-vzw 3.2

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN 10/15 963.541 853.140
Fondsen van de vereniging of stichting 6.2 10

Herwaarderingsmeerwaarden 12

Bestemde fondsen en andere reserves 6.2 13

Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) 14 963.541 853.140
Kapitaalsubsidies 15

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE
BELASTINGEN 6.2 16

Voorzieningen voor risico's en kosten 160/5

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160

Belastingen 161

Grote herstellings- en onderhoudswerken 162

Milieuverplichtingen 163

Overige risico's en kosten 164/5

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

Uitgestelde belastingen 168

SCHULDEN 17/49 76.128 87.636
Schulden op meer dan één jaar 6.3 17

Financiële schulden 170/4

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke
schulden 172/3

Overige leningen 174/0

Handelsschulden 175

Vooruitbetalingen op bestellingen 176

Overige schulden 178/9

Schulden op ten hoogste één jaar 6.3 42/48 76.128 87.636
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen 42

Financiële schulden 43

Kredietinstellingen 430/8

Overige leningen 439

Handelsschulden 44 41.433 61.610
Leveranciers 440/4 41.433 61.610
Te betalen wissels 441

Vooruitbetalingen op bestellingen 46

Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten 45 34.695 25.588

Belastingen 450/3 4.263 4.708
Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 30.432 20.879

Overige schulden 48 439
Overlopende rekeningen 492/3

TOTAAL VAN DE PASSIVA 10/49 1.039.669 940.776
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Nr. BE 0889.670.043 VKT-vzw 4

RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten
Brutomarge (+)/(-) 9900 373.436 374.005

Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 76A 6.198
Omzet 70 1.493.000 1.449.000
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies 73

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten
en diverse goederen 60/61 1.158.021 1.086.546

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) 62 238.702 219.728
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa 630 12.370 2.434
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen
in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) (+)/(-) 631/4

Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) 635/9

Andere bedrijfskosten 640/8 11.083 2.637
Als herstructureringskosten geactiveerde
bedrijfskosten (-) 649

Niet-recurrente bedrijfskosten 66A 9.903
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-) 9901 111.282 139.303
Financiële opbrengsten 6.4 75/76B 39

Recurrente financiële opbrengsten 75 39
Niet-recurrente financiële opbrengsten 76B

Financiële kosten 6.4 65/66B 512 372
Recurrente financiële kosten 65 512 372
Niet-recurrente financiële kosten 66B

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-) 9903 110.809 138.931
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 780

Overboeking naar de uitgestelde belastingen 680

Belastingen op het resultaat (+)/(-) 67/77 408 366
Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9904 110.401 138.565
Onttrekking aan de belastingvrije reserves 789

Overboeking naar de belastingvrije reserves 689

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905 110.401 138.565
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Nr. BE 0889.670.043 VKT-vzw 5

RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen winst (verlies) (+)/(-) 9906 963.541 853.140
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905 110.401 138.565
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)/(-) 14P 853.140 714.575

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

Toevoeging aan de bestemde fondsen en andere reserves 691

Over te dragen winst (verlies) (+)/(-) 14 963.541 853.140
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Nr. BE 0889.670.043 VKT-vzw 6.1.2

TOELICHTING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

MATERIËLE VASTE ACTIVA
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8199P XXXXXXXXXX 96.765
Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8169 31.735
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8179 25.936
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8189

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8199 102.564
Meerwaarden per einde van het boekjaar 8259P XXXXXXXXXX
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 XXXXXXXXXX 58.973
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8279 12.370
Teruggenomen 8289

Verworven van derden 8299

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8309 25.936
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8319

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8329 45.407
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 22/27 57.157
WAARVAN
In volle eigendom van de vereniging of stichting 8349 57.157
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Nr. BE 0889.670.043 VKT-vzw 6.4

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 2,7 2,1
OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE
OMVANG OF UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN
Niet-recurrente opbrengsten 76 6.198

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 76A 6.198
Niet-recurrente financiële opbrengsten 76B

Niet-recurrente kosten 66 9.903
Niet-recurrente bedrijfskosten 66A 9.903
Niet-recurrente financiële kosten 66B

FINANCIËLE RESULTATEN
Geactiveerde interesten 6502
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Nr. BE 0889.670.043 VKT-vzw 6.7

Sociale balans

Nummers van de paritaire comités die voor de vereniging of stichting bevoegd
zijn: 329

WERKNEMERS WAARVOOR DE VERENIGING OF STICHTING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND
OF DIE ZIJN INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER

Tijdens het boekjaar en het vorige
boekjaar

Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal (T)
of totaal in
voltijdse

equivalenten
(VTE)

3P. Totaal (T) of
totaal in voltijdse

equivalenten
(VTE)

(boekjaar) (boekjaar) (boekjaar) (vorig boekjaar)

Gemiddeld aantal werknemers 100 1,5 1,5 2,7 VTE 2,1 VTE

Aantal daadwerkelijk gepresteerde
uren 101 2.751 1.985 4.736 T 3.482 T

Personeelskosten 102 138.661 100.041 238.702 T 219.728 T

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar
Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in

voltijdse
equivalenten

Aantal werknemers 105 3 3

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 110 3 3

Overeenkomst voor een bepaalde tijd 111

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 112

Vervangingsovereenkomst 113

Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen 120

lager onderwijs 1200

secundair onderwijs 1201

hoger niet-universitair onderwijs 1202

universitair onderwijs 1203

Vrouwen 121 3 3

lager onderwijs 1210

secundair onderwijs 1211 2 2

hoger niet-universitair onderwijs 1212

universitair onderwijs 1213 1 1

Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel 130

Bedienden 134 3 3

Arbeiders 132

Andere 133
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Nr. BE 0889.670.043 VKT-vzw 6.7

TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in
voltijdse

equivalenten

INGETREDEN
Aantal werknemers waarvoor de vereniging of stichting
tijdens het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft
ingediend of die tijdens het boekjaar werden ingeschreven
in het algemeen personeelsregister 205 2 2

UITGETREDEN
Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring
aangegeven of een in het algemeen personeelsregister
opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het
boekjaar een einde nam 305 1 1 1,5

INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Codes Mannen Codes Vrouwen

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten
laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers 5801 5811

Aantal gevolgde opleidingsuren 5802 5812

Nettokosten voor de vereniging of stichting 5803 5813

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding 58031 58131

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen 58032 58132

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) 58033 58133

Totaal van de minder formele en informele voortgezette
beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers 5821 5831

Aantal gevolgde opleidingsuren 5822 5832

Nettokosten voor de vereniging of stichting 5823 5833

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
werkgever

Aantal betrokken werknemers 5841 5851

Aantal gevolgde opleidingsuren 5842 5852

Nettokosten voor de vereniging of stichting 5843 5853
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Nr. BE 0889.670.043 VKT-vzw 6.8

Waarderingsregels

Installaties afschrijving lineair op 3 jaar
Meubilair afschrijving lineair op 5 jaar
Rollend materieel Afschrijving lineair op 5 jaar

Vorderingen Waardering aan nominale waarde
In het geval van onzekerheid over de inbaarheid van vorderingen wordt overgegaan tot de boeking van waardeverminderingen om de waarde van de
 liquide middelen en geldbeleggingen te waarderen aan nominale waarde.
Vreemde valuta worden omgezet in dagkoers
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