
BALANS NA WINSTVERDELING 

ACTIVA 

VASTE ACTIVA ................................................................. 

............................................................. Oprichtingskosten 

Immateriële vaste activa ...................................................... 

MateriBle vaste activ 

Terreinen en gebouwen 

In volle eigendom van de vereniging ......................... 

In volle eigendom van de vereniging .......................... 

Overige 

Meubilair en rollend materieel 

in volle eigendom van de vereniging ........................ 

Overige 

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

Overige materiële vaste activa 

In volle eigendom van de vereniging ........................ 

Overige 

Activa in aanbouw en vooluitbetalingen ............................ 

FinanciBle vaste activa ..................... 

Verbonden ondernemingen ............................................ 

Deelnemingen ......................................................... 

Vorderingen ........................................................... 

Ondernemingen waarmee een 
deelnemingsverhouding bestaal ................................. 

Deelnemingen ......................................................... 

Vorderingen ............................................................... 

Andere financiele vaste activa ......................................... 

Aandelen ................................................................. 

Vorderingen en borgtochten in contanten 

Toei . Codes 

20128 

20 

21 

22127 

22 

22191 

22192 

23 

231 

232 

24 

241 

242 

25 

26 

261 

262 

27 

28 

28011 

280 

281 

28213 

282 

283 

28418 

284 

28518 

Boekjaar 

628.470 

71.079 

433.441 

44.289 

44.289 

313.067 

313.067 

70.407 

70.407 

5.678 

5.678 

123.950 

123.950 

123.950 

Vorig boekjaar 

458.836 

70.087 

264.799 

44.289 

44.289 

78.986 

78.986 

103.226 

103.226 

8.518 

8.518 

29.780 

123.950 

123950 

123.950 
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Toel. 

VLOlTENDE ACTIVA ......................................................... 

Vorderingen op meer dan é6n jaar ..................................... 

................................................... Handeisvorderingen 

.............................................. Overige vorderingen 

n3ar.m nel-renlearagende roraer ngni of 
ge*appi.la aan een obnorrnaa lage rcnlc 

VOL-VZW 2.1 Nr. 

Voorraden en bestellingen in uilvoering ............................ 

Grond- en hulpcloffen 

Goederen in bewerkin 

Handelsgoederen ...................................................... 

........... Onroerende goederen bestemd voor verkoop 

Vooruitbetalinge 

Bestellingen in uitvoerin 

.... Vorderingen op ten hoogste één jaar ......................... .. 
Handelsvorderingen 

Overige vorderingen 

0454423,323 

naarran ni.tt-renleorageii2e maer  nqen of 
geKofpr c aan een abnormaal lage ieme 

4.5.1, 
Geldbeleggingen ................................................................... 4.6 

Liquide middelen ...................................... .- ......................... 

Overlopende rekeningen .................................................... 4.6 

TOTAAL DER ACTIVA ................................ 



EIGEN VERMOGEN 

Fondsen van de vereniging 

Beginvermogen 
Permanente financiering 

Herwaarderingsmeerwaarden 

Bestemde fondsen 4.7 

Overgedragen winst (verlies) ...................... .............. (+)l(-) 

Kapitaalsubsidies . . .  ....... ............... ................................ 

VOL-VZW 2.2 Nr. 

VOORZIENINGEN .. 

0454 423.323 

Voorrieningen voor risico's en kosten .................. ............ 

Pensioenen en soorigeli~ke verplichtingen ............ .......... 

Overige risico's en kosten 4.7 

Voorzieningen voor schenkingen en egaten met 
terugnemingsrecht 

SCHULDEN ............................................................................ 

Schulden op meer dan een jaar .................... ................... 4.8 

Vorig boekiaar PASSIVA Toel. Codes 

Financiële schulden 

Achtergestelde leningen 

Leasingschulden en soortgelijke schulden ................. 
Kredietinstellingen 
Overige schulde 

Handelsschulden 

Boekiaar 

Leveranciers ........ .... ...... 
Te betalen wissels ................................ .................... 

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

Overige schulden 

Schulden op ten hoogste een jaar ...................................... 

Schulden op meer dan &&n jaar die binnen het jaar 
4.8 

Financiële schulden 

Kredietinstellingen 

Handelsschulden 

Te betalen wisse s 

Ontvangen Vooruitbetalingen op bestellingen ................. 

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen 
en sociale lasle 4.8 

Belastingen 
Bezoldiging . . . . , , . . . . . . . . . . . . . . . , , , , . , , , . . 

Diverse schulden 

Vefvallen obligaties. coupons en borgtochten 
ontvangen in contanten ........... . .............................. 
Andere diverse rentedragenden schulden ................. , 

Andere diverse schulden. niet-rentedragend of 
gekoppeld aan een abnormaal lage rente ................... 

Overlopende rekeningen ................................................... 4.8 

TOTAAL DER PASSIVA ................................................ 



VOL-VZW 3 Nr. 

Codes 

70174 

70 

71 

72 

73 

74 

60164 

60 

60018 

609 

61 

62 

630 

63114 

63518 

64018 

649 

9901 

75 

750 

751 

75219 

65 

650 

651 

65219 

9902 

RESULTATENREKENING 
Toei. 

Bedrijfsopbrengste 

Omzet 4.9 

Voairaad goederen in bewerking en gereed product 
en in de bestellingen in uitvoering: toename 
(afname 

Geproduceerde vaste activ 

Lidgeld, schenkingen. legaten en subsidies .................. 

Andere bedrijfsopbrengsten 4.9 

Bedrijfskosten 

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen ................. 

Aankope 

Afname (toename) van de voorraad .................. (+)i(-) 

Diensten en diverse goederen 

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen . . . .  (+)l(-) 4.9 

Afschrijvingen en waardeverminderingen op 

uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen 

(+)l(-) 

(bestedingen en terugnemingen) ................. . . . . . . +  I )  4.9 

Andere bednjfskoste 4.9 

Als 
kos 

Bedrijfswinst(Bedrijfsver1ies) ......................................... l(-) 

Financiële opbrengsten 

Opbrengsten uit vlottende activa .................................. 

Andere financiële opbrengste 4.10 

Financiële kosten 4.10 

Kosten van schulden 

Waardeveminderingen op vlottende activa andere dan 
voorraden, bestellingen in uitvoering en handels- 
vorderingen: toevoegingen (terugnemingen) ...........(+) I(-) 

Andere financiële kosten 

Winst (Verlies) ui t  de gewone bedrijfsuitoefening .. (+)l(-) 

0454.423.323 

Boekjaar 

l 9909475  

t3087910 

6765.218 

56.347 

20104,304 

l 5905514  

4.000.080 

183.059 

-10.020 

25.000 

671 

-194 829 

405.897 

296.056 

109.841 

211.068 

Vorig boekjaar 

21504,497 

14.396.260 

7.108.237 

19805.640 

15.761.579 

3857.094 

142.271 

44.196 

500 

1.698.857 

436.848 

358.895 

77.953 

2135,705 



Uikonderlijke opbrengsten 

Terugneming van afschrijvingen en van 
waardeveminderingen op immateriële en materiële 
vaste activa .... ............... .. .. . ................... ............. 

VOL-VZW 3 Nr. 

Terugneming van waardeverminderingen op financiele 
vaste activa .... .................... ..................................... 

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke 
risico's en koste" .., ................... .................... ...... ......... 

Meewaarde bij de realisatie van vaste activa ................... 

Andere uitzonderlijke opbrengsten . . .  .. . . .  . . . . 4.10 

0454423,323 

Uikonderlijke kosten 

Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen 
op oprichtingskosten, op immateriële en materiële 
vaste activa .................. ................................................ 

Waardeveminderingen op financiële vaste activa 

Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten: 
toevoegingen (bestedingen) . ............................... (+)l(-) 

Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa ......,....... 

Andere uitzonderlijke koslen ................... . . .  . ............... 4.10 

AIS herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke 
kosten . . . .  ......................................................... ~ . .  .(-) 

Winst (Verlies) van het boekjaar ........ ............. ...... (+) l(-) 

Codes 

76 

760 

761 

762 

763 

76419 

66 

660 

661 

662 

663 

66418 

669 

9904 

Boekjaar 

21 1.068 

Vorig boekjaar 

2135.705 




