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Nr. 0417.474.241

NAT. Datum neerlegging

Blz.

1

EUR

E.

D.

VOL-VZW 1.1

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)
NAAM:

Inagro

Rechtsvorm: VZW
Adres: IEPERSEWEG

Nr.: 87

Postnummer: 8800

Gemeente: Rumbeke

Land: België
Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Kortrijk
Internetadres *: http://www.inagro.be
Ondernemingsnummer

DATUM

07/10/16

0417.474.241

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

24/03/20

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van

01/01/19

tot

31/12/19

Vorig boekjaar van

01/01/18

tot

31/12/18

De bedragen van het vorige boekjaar zijn

/

zijn niet *** identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

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
CARETTE Elke
Oostendestraat 370 , 8820 Torhout, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 05/03/13- 26/03/19
CASTELEIN Reinhilde
Kleine Bissegemstraat 32 , 8560 Wevelgem, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 05/03/13- 26/03/19
COLPAERT Alex
Kentlaan 4 , 8970 Poperinge, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 05/03/13- 26/03/19
COUPILLIE Luc
Nieuwpoortstraat 51 , 8600 Pervijze, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 26/03/19- 26/03/25
Zijn gevoegd bij deze jaarrekening:

VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN

Totaal aantal neergelegde bladen:
40
Nummers van de secties van het standaardformulier die niet werden neergelegd
omdat ze niet dienstig zijn: 5.1, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.12, 5.15
Handtekening
(naam en hoedanigheid)

*
**

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

DEMEULEMEESTER MIA

NAEYAERT BART

Afgevaardigd Bestuurder

Voorzitter van de raad van bestuur

Facultatieve vermelding.
Door de raad van bestuur in geval van een stichting / door het algemeen leidinggevend orgaan in geval van een internationale vereniging
zonder winstoogmerk.
*** Schrappen wat niet van toepassing is.

Nr.

0417.474.241

VOL-VZW 1.1

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

CROES Claude
Driesknoklaan 108 , 8540 Deerlijk, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 05/03/13- 26/03/25
DECLEER Hilde
Gentpoorstraat 46 , 8000 Brugge, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 26/03/19- 26/03/25
DEJAEGHER Christof
Beluikstraat 1 , 8970 Poperinge, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 05/03/13- 26/03/19
DEMARÉ Rita
Koningstraat 15 , 8830 Hooglede, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 05/03/13- 26/03/25
DERAEDT Elke
Ieperstraat 4 , 8920 Langemark-Poelkapelle, België
Functie : Ondervoorzitter van de raad van bestuur
Mandaat : 05/03/13- 26/03/25
DERMAUT Jordaan
Materzeelstraat 60 , 8570 Anzegem, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 05/03/13- 26/03/19
DEMEULEMEESTER Mia
Oudstrijderslaan 21 , 8531 Bavikhove, België
Functie : Gedelegeerd bestuurder
Mandaat : 05/03/13- 26/03/25
DE PROFT Maurice-Paul
Schuttersveld 52 , 3220 Holsbeek, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 03/11/15- 26/03/25
DUMAREY Anthony
Plassendale 11 , 8460 Oudenburg, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 26/03/19- 26/03/25
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0417.474.241

VOL-VZW 1.1

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

GHEKIERE Greet
Stationsstraat 215 , 8020 Oostkamp, België
Functie : Persoon belast met dagelijks bestuur
Mandaat : 05/03/13- 26/03/25
HEBBEN Dirk
Bellestraat 49 , 8970 Poperinge, Belize
Functie : Bestuurder
Mandaat : 05/03/13- 26/03/25
KINDT Els
Kauwentijnestraat 17 , 8810 Lichtervelde, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 26/03/19- 26/03/25
LAMMERANT Guido
Torrelestraat 4 , 8670 Koksijde, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 05/03/13- 26/03/25
MOERMAN Bieke
Stovestraat 25 , 8600 Diksmuide, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 26/03/19- 26/03/25
MOMMERENCY Hans
Pauwstraat 19 , 8840 Oostnieuwkerke, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 01/07/14- 26/03/25
NAEYAERT Bart
Aartrijkestraat 38 , 8820 Torhout, België
Functie : Voorzitter van de raad van bestuur
Mandaat : 05/03/13- 26/03/25
PERTRY Günter
Eikenlaan 9 , 8900 Ieper, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 05/03/13- 26/03/19
PIETERS Jan
Nazarethsesteenweg 85 , 9800 Astene, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 06/02/18- 26/03/25
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0417.474.241

VOL-VZW 1.1

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

SOENS Rik
Bermkouter 4 , 8791 Beveren (Leie), België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 26/03/19- 26/03/25
SPINCEMAILLE Eliane
Vichtestraat 5 , 8553 Otegem, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 05/03/13- 26/03/19
TAVERNIER Maarten
Lage Posthoornstraat 27 , 8560 Wevelgem, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 26/03/19- 26/03/25
VANBRABANT Martine
Abeelseweg 68 , 8970 Poperinge, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 26/03/19- 26/03/25
VANDERMERSCH Piet
Rollegemstraat 202 , 8880 Ledegem, België
Functie : Ondervoorzitter van de raad van bestuur
Mandaat : 05/03/13- 26/03/25
VAN LAECKE Kristiaan
Kouterstraat 2 , 9820 Merelbeke, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 07/02/17- 26/03/25
VANWALLEGHEM Marc
Dominiek Saviostraat 1 , 8800 Roeselare, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 05/03/13- 26/03/19
VERBEKE Marianne
G. Mahieulaan 18 , 8793 Sint-Eloois-Vijve, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 05/03/13- 26/03/19
VERHOEST Koen
Grote Noordstraat 52 , 8830 Hooglede, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 26/03/19- 26/03/25
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0417.474.241

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

VERRUE Guy
Molenstraat 8 , 8551 Heestert, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 05/03/13- 26/03/25
VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN

CVBA

0433.608.707

President Kennedypark 1 , bus a, 8500 Kortrijk, België
Functie : Commissaris, Lidmaatschapsnummer : B00083
Mandaat : 01/04/17- 31/03/20
Vertegenwoordigd door :
J. Degryse - Bedrijfsrevisor
Roeselarestraat 8 , 8840 Staden, België

Lidmaatschapsnummer: A01695
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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.
B.
C.
D.

-

Het voeren van de boekhouding van de vereniging of stichting,
Het opstellen van de jaarrekening,
Het verifiëren van de jaarrekening en/of
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 alle 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)

6/40
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0417.474.241

BALANS NA WINSTVERDELING
Toel.

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

ACTIVA
VASTE ACTIVA......................................................................
Oprichtingskosten.................................................................
.....
Immateriële vaste activa .......................................................
...............
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 .........
.........
.........
Overige ......................................................................
.........
.........
.......
Leasing en soortgelijke rechten ........................................
.........
..............................
.........
Overige materiële vaste activa .........................................
.........
.............................
In volle eigendom van de vereniging of stichting .........
.........
.......
Overige ......................................................................
.........
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ............................
.........
............................
.........
..............
.........
Financiële vaste activa .........................................................
.........
..........
.......
Verbonden entiteiten .........................................................
.............
Deelnemingen ............................................................
..........
Vorderingen ...............................................................
.......
Andere vennootschappen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat .......................................
...............................
Deelnemingen ............................................................
..........
Vorderingen ...............................................................
.......
Andere financiële vaste activa .........................................
.............................
Aandelen ...................................................................
...
Vorderingen en borgtochten in contanten ...................
...................
...................
.............

20/28
5.1

20

5.2

21

5.3

22/27
22
22/91

5.896.852,84

4.718.698,40

6.297,00

15.253,19

5.876.012,78

4.688.902,15

3.337.633,05
3.337.633,05

2.478.975,11
2.478.975,11

22/92
23
231

2.027.043,69
2.027.043,69

2.063.255,82
2.063.255,82

232
24
241

511.336,04
511.336,04

146.671,22
146.671,22

242
25
26
261
262
27
5.4/
5.5.1

28

5.13

280/1
280

14.543,06
2.635,06
2.635,06

14.543,06
2.635,06
2.635,06

281
5.13

282/3
282

11.350,00
11.350,00

11.350,00
11.350,00

283
284/8
284

558,00
558,00

558,00
558,00

285/8

7/40

Nr.

VOL-VZW 2.1

0417.474.241

Toel.
VLOTTENDE ACTIVA ............................................................
.......
Vorderingen op meer dan één jaar .....................................
..............................
Handelsvorderingen ...................................................
...................
Overige vorderingen ...................................................
...................
waarvan niet-rentedragende vorderingen of
gekoppeld aan een abnormaal lage rente ...........
...........
Voorraden en bestellingen in uitvoering ............................
...........
............................
...........
Voorraden ........................................................................
...........
...........
......
Grond- en hulpstoffen .................................................
...........
.....................
....
Goederen in bewerking ..............................................
........................
Gereed product .........................................................
.............
Handelsgoederen .......................................................
...............
Onroerende goederen bestemd voor verkoop ............
............
Vooruitbetalingen........................................................
............
..............
Bestellingen in uitvoering ..................................................
............
....................
............
..........
Vorderingen op ten hoogste één jaar ..................................
.................................
Handelsvorderingen .........................................................
.............
Overige vorderingen .........................................................
.............
waarvan niet-rentedragende vorderingen of
gekoppeld aan een abnormaal lage rente ...........
...........
...........
Geldbeleggingen ...................................................................
...........
...........
Liquide middelen ..................................................................
............
Overlopende rekeningen .....................................................
....
..............

TOTAAL VAN DE ACTIVA ...............................................

Codes
29/58

Boekjaar

Vorig boekjaar

22.525.871,83

24.729.390,92

5.800,00

9.600,00

29
290
291
2915
3
30/36
30/31

5.800,00
5.800,00

9.600,00
9.600,00

32
33
34
35
36
37
40/41

13.509.099,73

14.398.796,89

40

830.565,66

1.523.022,33

41

12.678.534,07

12.875.774,56

415
5.5.1/
5.6

5.6

50/53

5.474,99

5.474,99

54/58

8.861.977,04

10.241.228,31

490/1

143.520,07

74.290,73

20/58

28.422.724,67

29.448.089,32

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

8/40

Nr.

VOL-VZW 2.2

0417.474.241

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN ..............................................................
........
Fondsen van de vereniging of stichting ..............................
..............................
Beginvermogen ...............................................................
..............................
.......
Permanente financiering ..................................................
....
....................
Herwaarderingsmeerwaarden ..............................................
........................
Bestemde fondsen ...............................................................
..............................
Overgedragen positief (negatief) resultaat ................(+)/(-)

Toel.

10/15
10
100
101

21.542.295,85

23.072.269,83

1.466.902,40
1.466.902,40

1.466.902,40
1.466.902,40

13

4.304.685,61

4.699.685,61

14

71.393,26

1.452.357,61

15

15.699.314,58

15.453.324,21

6.880.428,82

6.375.819,49

4.928.808,68

4.478.861,62

160/5

5.7

160
161
162
163/5

5.7

168
17/49

5.8

17
170/4
170
171
172
173
174
175
1750
1751
176
179
1790
1791
1792
42/48

5.8

42
43

Kredietinstellingen
................................................................................
Overige
................................................................................
leningen

430/8
439

Handelsschulden
................................................................................

44

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

440/4
441

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

841.337,09
841.337,09

936.372,06
936.372,06

46
5.8

Belastingen
................................................................................
Bezoldigingen
................................................................................
en sociale lasten

45
450/3
454/9

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 ..........................................
.......
............................
Overlopende rekeningen .....................................................
.......
..............
.......
TOTAAL VAN DE PASSIVA ............................................
.......
.......................
.......
.......

Vorig boekjaar

16

Financiële
................................................................................
schulden

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

Boekjaar

12
5.7

Kapitaalsubsidies..................................................................
....
VOORZIENINGEN .................................................................
.............................
Voorzieningen voor risico's en kosten ................................
................................
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen ........................
..............................
........................
Belastingen ......................................................................
......................
Grote herstellings- en onderhoudswerken .........................
.........................
Overige risico's en kosten .................................................
....................
.....................
Voorzieningen voor terug te betalen subsidies en
legaten en voor schenkingen met terugnemingsrecht ......
......
SCHULDEN ............................................................................
......
........
......
Schulden op meer dan één jaar............................................
......
.......................
Financiële schulden .........................................................
......
.............
......
Achtergestelde leningen .............................................
.
Niet-achtergestelde obligatieleningen .........................
.........................
.........................
Leasingschulden en soortgelijke schulden
.................
....................
.................
Kredietinstellingen .....................................................
.................
.................
Overige schulden........................................................
.................
..............
Handelsschulden ................................................................
........
Leveranciers ...............................................................
.......
Te betalen wissels .....................................................
.................
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ...................
...................
Overige schulden .............................................................
...................
.........
Rentedragend .............................................................
.............
.........
Niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal
lage rente ...................................................................
...
Borgtochten ontvangen in contanten ..........................
..........................
Schulden op ten hoogste één jaar .......................................
..................
............................
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
................................................................................
vervallen

Codes

48

2.615.754,07
811.502,43
1.804.251,64
1.471.717,52

1.833.048,50
179.289,82
1.653.758,68
1.709.441,06

480/8
4890
4891
5.8

1.471.717,52

1.709.441,06

492/3

1.951.620,14

1.896.957,87

10/49

28.422.724,67

29.448.089,32

9/40

Nr.

VOL-VZW 3

0417.474.241

RESULTATENREKENING
Toel.
Bedrijfsopbrengsten ..............................................................
.............
Omzet ...............................................................................
......................
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en
....................................................................................(+)/(-)
bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa ..............................................
..............................................
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies .....................
.........
.....................
Andere bedrijfsopbrengsten ..............................................
.....................
..............................................
.....................
.........
Bedrijfskosten ........................................................................
.................
...
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen ...........................
...........................
Aankopen ....................................................................
...........................
.................................
Voorraad: afname
.....................................................(+)/(-)
(toename)
....................
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 bedrijfs.......................................................................................(-)
kosten

Codes
70/74

5.9

70

17.083.519,07

Vorig boekjaar
15.050.098,18

3.751.530,11

3.252.387,80

73

13.246.704,68

11.721.484,92

74

85.284,28

76.225,46

71
72
5.9

60/64
60
600/8

5.9

18.861.307,42
758.947,17
755.147,17

15.022.533,64
775.190,51
767.590,51

609

3.800,00

7.600,00

61

3.711.586,57

3.481.020,94

62

10.731.659,88

9.716.136,82

630

1.021.638,51

827.277,61

2.637.475,29

222.907,76

5.9

631/4

5.9

635/8

5.9

640/8
649

Positief (Negatief) bedrijfsresultaat
.....................................................(+)/(-)

9901

Financiële opbrengsten .........................................................
................
Opbrengsten uit financiële vaste activa .............................
.............................
Opbrengsten uit vlottende activa ........................................
.............................
........................................
Andere financiële opbrengsten ..........................................
..............
.....................
..........................................
.................
Financiële kosten ...................................................................

75

Kosten van schulden .........................................................
............................................
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan
voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen)
.....................................................(+)/(-)

750

-1.777.788,35

27.564,54

9.943,14

10.309,35

1.624,31

482,38

8.318,83

9.826,97

751
5.10

752/9

5.10

65

2.801,33

5.353,82

650

651

Andere financiële kosten ....................................................
Positief (Negatief) resultaat uit de gewone
...................................................................... (+)/(-)
bedrijfsuitoefening

Boekjaar

652/9

2.801,33

9902

-1.770.646,54

5.353,82

.
32.520,07

10/40

Nr.

VOL-VZW 3

0417.474.241
Toel.

Uitzonderlijke opbrengsten...................................................
...................
Terugneming van afschrijvingen en van
waardeverminderingen op immateriële en materiële
vaste activa ......................................................................

76

Waardeverminderingen op financiële vaste activa ............
............
Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten:
............
toevoegingen (bestedingen) ....................................(+)/(-)
............
............
Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa ..............
..........
..............
Andere uitzonderlijke kosten .............................................
..............
.........................
..............
Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke
..............
kosten.............................................................................(-)
Positief (Negatief) resultaat van....................................(+)/(-)
het boekjaar

Boekjaar
3.059,10

Vorig boekjaar
19.723,31

760

Terugneming van waardeverminderingen op financiële
vaste activa ......................................................................
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke
risico's en kosten ..............................................................
........
Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa .................
.................
Andere uitzonderlijke opbrengsten ...................................
.................
...................................
.................
Uitzonderlijke kosten ..........................................................
..............
Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen
op oprichtingskosten, op immateriële en materiële
vaste activa ......................................................................

Codes

761
762
763
5.10

764/9
66

995,87
2.063,23
5.435,56

19.723,31
5.869,40

660
661
662
663
5.10

664/8

5.869,40
5.435,56

669
9904

-1.775.964,35

45.123,97

11/40

Nr.

VOL-VZW 4

0417.474.241

RESULTAATVERWERKING
Codes

Boekjaar

Te bestemmen positief (negatief) resultaat .....................................(+)/(-)

9906

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

9905

-1.775.964,35

45.123,97

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

14P

1.452.357,61

1.452.233,64

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

791/2

Toevoeging aan de bestemde fondsen .....................................................
................
Over te dragen positief (negatief) resultaat .....................................(+)/(-)

692

791

-323.606,74

Vorig boekjaar

395.000,00
395.000,00

1.497.357,61

76.676,35
76.676,35

792

(14)

121.676,35
71.393,26

1.452.357,61

12/40

Nr.

VOL-VZW 5.2.1

0417.474.241

STAAT VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

KOSTEN VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

Aanschaffingswaarde per einde
......................................................................
van het boekjaar

8051P

xxxxxxxxxxxxxxx

7.640,00

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

8021

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

8031

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

8041

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................
................................

8051

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
......
Mutaties tijdens het boekjaar
......
......
Geboekt ...................................................................................................
......
..........
Teruggenomen .........................................................................................
......
.........................
......
Verworven van derden .............................................................................
......
................
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen ............................
......
............................
......
Overgeboekt van een post
......................................................................(+)(-)
naar een andere
..............
......
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
....
......
......
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR..........................
......
..........................
......
..................
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
.

8121P

7.640,00
xxxxxxxxxxxxxxx

7.640,00

8071
8081
8091
8101
8111
8121

7.640,00

210

13/40

Nr.

VOL-VZW 5.2.2

0417.474.241

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN
EN SOORTGELIJKE RECHTEN
Aanschaffingswaarde per einde
......................................................................
van het boekjaar

8052P

xxxxxxxxxxxxxxx

43.389,42

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

8022

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

8032

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

8042

Aanschaffingswaarde per einde
............................................................................
van het boekjaar

8052

Afschrijvingen en waardeverminderingen
......................................................................
per einde van het boekjaar

8122P

43.389,42
xxxxxxxxxxxxxxx

28.136,23

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

8072

Teruggenomen

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

8082

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

8092

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

8102

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

8112

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
......
......
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR..........................
......
..........................
......
..................
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
.

8.956,19

8122

37.092,42

211

6.297,00

14/40

Nr.

VOL-VZW 5.3.1

0417.474.241

STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

TERREINEN EN GEBOUWEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................
................................
Mutaties tijdens het boekjaar

8191P

xxxxxxxxxxxxxxx

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

8161

1.164.061,00

.....................................................................................................................
Geboekt

8211

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

8221

.....................................................................................................................
Afgeboekt

8231

Overgeboekt van een post
......................................................................(+)(-)
naar een andere
Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................
..................

5.352.438,57

8171
8181
8191
8251P

6.516.499,57
xxxxxxxxxxxxxxx

8241
8251

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...... 8321P
......
Mutaties tijdens het boekjaar
......
......
.....................................................................................................................
Geboekt
8271
......
...... 8281
.....................................................................................................................
Teruggenomen
......
.....................................................................................................................
Verworven van derden
8291
......
...... 8301
.....................................................................................................................
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
......
Overgeboekt van een post
......................................................................(+)(-)
naar een andere
8311
......
......
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...... 8321
......
......
......
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ..........................
...... (22)
......
..........................
......
.......
..................
WAARVAN
......
In volle eigendom van de vereniging of stichting ........................................
...... (22/91)
........................................
......
...........
......
......
......
......
......
......
......
.

xxxxxxxxxxxxxxx

2.873.463,46

305.403,06

3.178.866,52
3.337.633,05

3.337.633,05

15/40

Nr.

VOL-VZW 5.3.2

0417.474.241
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING
Aanschaffingswaarde per einde
......................................................................
van het boekjaar

8192P

xxxxxxxxxxxxxxx

5.278.947,71

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

8162

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

8172

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

8182

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar .....................................
.................................
Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................
..................
Mutaties tijdens het boekjaar

8192
8252P

Geboekt
...............................................................................................................

8212

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

8222

Afgeboekt
...........................................................................................................

8232

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

8242

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

8252

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
......
Mutaties tijdens het boekjaar
......
......
...................................................................................................................
Geboekt
......
......
.....................................................................................................................
Teruggenomen
......
Verworven van derden
......................................................................................
......
......
Afgeboekt na overdrachten en
......................................................................
buitengebruikstellingen
......
Overgeboekt van een post
......................................................................(+)(-)
naar een andere
......
......
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
......
......
......
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ..........................
......
......
..........................
......
.................. .......
WAARVAN
......
In volle eigendom van de vereniging of stichting ........................................
......
........................................
......
...........
......
......
......
......
......
......
......
.

8322P

8272

568.187,84

5.847.135,55
xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

3.215.691,89

604.399,97

8282
8292
8302
8312
8322

3.820.091,86

(23)

2.027.043,69

(231)

2.027.043,69

16/40

Nr.

VOL-VZW 5.3.3

0417.474.241

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL
Aanschaffingswaarde per einde
......................................................................
van het boekjaar

8193P

xxxxxxxxxxxxxxx

568.370,32

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

8163

467.544,11

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

8173

61.682,81

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

8183

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................
................................
Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................
..................
Mutaties tijdens het boekjaar

8193
8253P

Geboekt
.........................................................................................................

8213

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

8223

Afgeboekt....................................................................................................

8233

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

8243

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

8253

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
......
Mutaties tijdens het boekjaar
......
......
Geboekt
.............................................................................................................
......
......
Teruggenomen
............................................................................................................
......
Verworven van derden
......................................................................................
......
......
Afgeboekt na overdrachten en
......................................................................
buitengebruikstellingen
......
Overgeboekt van een post
......................................................................(+)(-)
naar een andere
......
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
......
......
......
......
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ..........................
......
......
..........................
......
.................. .......
WAARVAN
......
In volle eigendom van de vereniging of stichting ........................................
......
........................................
......
...........
......
......
......
......
......
......
......
.

8323P

8273

974.231,62
xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

421.699,10

102.879,29

8283
8293
8303

61.682,81

8313
8323

462.895,58

(24)

511.336,04

(241)

511.336,04

17/40

Nr.

VOL-VZW 5.4.1

0417.474.241

STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

VERBONDEN VENNOOTSCHAPPEN - DEELNEMINGEN EN
AANDELEN
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................
................................
Mutaties tijdens het boekjaar

8391P

Aanschaffingen...........................................................................................

8361

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

8371

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

8381

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................
................................
Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................
..................
Mutaties tijdens het boekjaar

8391
8451P

...................................................................................................................
Geboekt

8411

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

8421

Afgeboekt
..............................................................................................................

8431

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

8441

Meerwaarde per einde van het boekjaar ......................................................
................

8451

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................
...................................
Mutaties tijdens het boekjaar
.....................

8521P

Geboekt
.................................................................................................................

8471

Teruggenomen...........................................................................................

8481

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

8491

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

8501

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

8511

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

xxxxxxxxxxxxxxx

2.635,06

2.635,06
xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

8521

8551P
...........................
Mutaties tijdens het boekjaar ...............................................................(+)/(-)
........................... 8541
..........
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ........................... 8551
...........................
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR...........................
........................... (280)
..........
...........................
...........................
..........
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ........................... 281P
...........................
Mutaties tijdens het boekjaar
...........................
..........
Toevoegingen
..............................................................................................
8581

xxxxxxxxxxxxxxx

2.635,06

VERBONDEN ENTITEITEN - VORDERINGEN

Terugbetalingen
...........................................................................................

8591

Geboekte waardeverminderingen
...........................................................................................

8601

Teruggenomen...........................................................................................
waardeverminderingen

8611

Wisselkoersverschillen
..........................................................................(+)(-)

8621

Overige mutaties
..........................................................................................(+)(-)

8631

xxxxxxxxxxxxxxx

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ........................... (281)
...........................
GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN
PER
...........................
...........................................................................................
8651
EINDE BOEKJAAR
..........

18/40

Nr.

VOL-VZW 5.4.2

0417.474.241

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

VENNOOTSCHAPPEN MET DEELNEMINGSVERHOUDING DEELNEMINGEN EN AANDELEN
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................
................................
Mutaties tijdens het boekjaar

8392P

Aanschaffingen
.................................................................................................................

8362

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

8372

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

8382

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................
................................
Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................
..................
Mutaties tijdens het boekjaar

8392
8452P

Geboekt
.................................................................................................................

8412

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

8422

Afgeboekt
.................................................................................................................

8432

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

8442

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

8452

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................
...................................
Mutaties tijdens het boekjaar
.....................

8522P

Geboekt
.................................................................................................................

8472

Teruggenomen
.................................................................................................................

8482

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

8492

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

8502

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

8512

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................
...................................
.....................
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar
...........................
...........................
Mutaties tijdens het boekjaar ...............................................................(+)/(-)
...........................
..........
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................
............................
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR............................
..........................
.......
..........................

xxxxxxxxxxxxxxx

11.350,00

11.350,00
xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

8522
8552P

xxxxxxxxxxxxxxx

8542
8552
(282)

11.350,00

VENNOOTSCHAPPEN MET DEELNEMINGSVERHOUDING..........................
.............
VORDERINGEN
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ........................... 283P
...........................
Mutaties tijdens het boekjaar
...........................
..........
Toevoegingen
.................................................................................................................
8582
Terugbetalingen
.................................................................................................................

8592

Geboekte
.................................................................................................................
waardeverminderingen

8602

Teruggenomen
.................................................................................................................
waardeverminderingen

8612

Wisselkoersverschillen
..............................................................................(+)/(-)

8622

Overige mutaties
........................................................................................(+)/(-)

8632

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ..........................
..........................
..........................
GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN
PER
.............
EINDE BOEKJAAR .........................................................................................
..

xxxxxxxxxxxxxxx

(283)

8652

19/40

Nr.

VOL-VZW 5.4.3

0417.474.241

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

ANDERE VENNOOTSCHAPPEN - DEELNEMINGEN EN
AANDELEN
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................
................................
Mutaties tijdens het boekjaar

8393P

Aanschaffingen
.................................................................................................................

8363

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

8373

Overboekingen .................................................................................(+)/(-)

8383

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................
................................
Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................
..................
Mutaties tijdens het boekjaar

8393
8453P

Geboekt
.................................................................................................................

8413

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

8423

Afgeboekt
.................................................................................................................

8433

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

8443

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

8453

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................
...................................
Mutaties tijdens het boekjaar
.....................

8523P

Geboekt
.................................................................................................................

8473

Teruggenomen
.................................................................................................................

8483

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

8493

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

8503

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

8513

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................
...................................
.....................
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar
............................
............................
Mutaties tijdens het boekjaar ...............................................................(+)/(-)
............................
.......
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................
............................
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR............................
..........................
.......
..........................

xxxxxxxxxxxxxxx

558,00

558,00
xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

8523
8553P

xxxxxxxxxxxxxxx

8543
8553
(284)

..........................
.............
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR .......................... 285/8P
..........................
Mutaties tijdens het boekjaar
..........................
.............
Toevoegingen
.................................................................................................................
8583

558,00

ANDERE ENTITEITEN - VORDERINGEN

Terugbetalingen
.................................................................................................................

8593

Geboekte
.................................................................................................................
waardeverminderingen

8603

Teruggenomen
.................................................................................................................
waardeverminderingen

8613

Wisselkoersverschillen
............................................................................(+)/(-)

8623

Overige mutaties
............................................................................................(+)/(-)

8633

xxxxxxxxxxxxxxx

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR .......................... (285/8)
..........................
GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER
.......................... 8653
EINDE BOEKJAAR .........................................................................................
.............
..

20/40

Nr.

VOL-VZW 5.6

0417.474.241

GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

GELDBELEGGINGEN
Aandelen ...................................................................................................................
.
Boekwaarde
.................................................................................................................
verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag
Niet-opgevraagd
.................................................................................................................
bedrag

51
8681

5.474,99
5.474,99

8682

Vastrentende effecten ..............................................................................................
......................
Vastrentende
.................................................................................................................
effecten uitgegeven door kredietinstellingen

52

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen ..............................................................
......................................................
Met een resterende looptijd of opzegtermijn van

53

8684

hoogstens
.................................................................................................................
één maand

8686

meer.................................................................................................................
dan één maand en hoogstens één jaar

8687

meer.................................................................................................................
dan één jaar

8688

Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen ...........................................
...........................................
..............................

5.474,99
5.474,99

8689

Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN
Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.
Over te dragen kosten

143.390,07

21/40

Nr.

0417.474.241

VOL-VZW 5.7

STAAT VAN DE BESTEMDE FONDSEN EN VOORZIENINGEN

STAAT VAN DE BESTEMDE FONDSEN
Waarderingsregels gekozen om de bestemde bedragen te bepalen (rubriek 13 van het passief)
Waardering aan nominale waarde op basis van de door de algemene vergadering goedgekeurde toewijzing vanuit het resultaat.
Boekjaar

VOORZIENINGEN
Uitsplitsing van de post 163/5 ("Voorzieningen voor overige risico's en kosten") van de passiva indien
daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.
Uitsplitsing van de post 168 ("Voorzieningen voor terug te betalen subsidies en legaten en voor
schenkingen met terugnemingsrecht") van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.

22/40

Nr.

VOL-VZW 5.8

0417.474.241

STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)
Codes

Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER
DAN EEN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
Financiële schulden
........................................................................................................................................

8801

Achtergestelde
........................................................................................................................................
leningen

8811

Niet-achtergestelde
........................................................................................................................................
obligatieleningen

8821

Leasingschulden
........................................................................................................................................
en soortgelijke schulden

8831

Kredietinstellingen
........................................................................................................................................

8841

Overige leningen
........................................................................................................................................

8851

Handelsschulden........................................................................................................................................

8861

Leveranciers........................................................................................................................................

8871

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

8881

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

8891

Overige schulden........................................................................................................................................

8901

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen .................................................
....................

(42)

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar
Financiële schulden
........................................................................................................................................

8802

Achtergestelde
........................................................................................................................................
leningen

8812

Niet-achtergestelde
........................................................................................................................................
obligatieleningen

8822

Leasingschulden
........................................................................................................................................
en soortgelijke schulden

8832

Kredietinstellingen
........................................................................................................................................

8842

Overige leningen
........................................................................................................................................

8852

Handelsschulden........................................................................................................................................

8862

Leveranciers........................................................................................................................................

8872

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

8882

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

8892

Overige schulden........................................................................................................................................

8902

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

8912

Financiële schulden
........................................................................................................................................

8803

Achtergestelde
........................................................................................................................................
leningen

8813

Niet-achtergestelde
........................................................................................................................................
obligatieleningen

8823

Leasingschulden
........................................................................................................................................
en soortgelijke schulden

8833

Kredietinstellingen
........................................................................................................................................

8843

Overige leningen
........................................................................................................................................

8853

Handelsschulden........................................................................................................................................

8863

Leveranciers........................................................................................................................................

8873

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

8883

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

8893

Overige schulden........................................................................................................................................

8903

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

8913

23/40

Nr.

VOL-VZW 5.8

0417.474.241

Codes

Boekjaar

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

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

8921

Achtergestelde
........................................................................................................................................
leningen

8931

Niet-achtergestelde
........................................................................................................................................
obligatieleningen

8941

Leasingschulden
........................................................................................................................................
en soortgelijke schulden

8951

Kredietinstellingen
........................................................................................................................................

8961

Overige leningen
........................................................................................................................................

8971

Handelsschulden........................................................................................................................................

8981

Leveranciers........................................................................................................................................

8991

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

9001

Ontvangen 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

Achtergestelde
........................................................................................................................................
leningen

8932

Niet-achtergestelde
........................................................................................................................................
obligatieleningen

8942

Leasingschulden
........................................................................................................................................
en soortgelijke schulden

8952

Kredietinstellingen
........................................................................................................................................

8962

Overige leningen
........................................................................................................................................

8972

Handelsschulden........................................................................................................................................

8982

Leveranciers........................................................................................................................................

8992

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

9002

Ontvangen 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

Codes

Boekjaar

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN
Belastingen (post 450/3 van de passiva)
Vervallen belastingschulden
........................................................................................................................................

9072

Niet-vervallen belastingschulden
........................................................................................................................................

9073

786.102,43

Geraamde belastingschulden
........................................................................................................................................

450

25.400,00

Bezoldigingen en sociale lasten (post 454/9 van de passiva)
Vervallen schulden
........................................................................................................................................
ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

9076

Andere schulden........................................................................................................................................
met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten

9077

1.804.251,64

24/40

Nr.

0417.474.241

VOL-VZW 5.8
Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN
Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.
Over te dragen opbrengsten

1.951.620,14

25/40

Nr.

VOL-VZW 5.9

0417.474.241

BEDRIJFSRESULTATEN
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Netto-omzet
Uitsplitsing per bedrijfscategorie
Uitsplitsing per geografische markt
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies
........................................................................................................................................
Lidgeld

730/1

........................................................................................................................................
Schenkingen

732/3

........................................................................................................................................
Legaten

734/5

........................................................................................................................................
Kapitaal- en intrestsubsidies, exploitatiesubsidies en compenserende
bedragen ter vermindering van de loonkost

736/8

13.246.704,68

11.721.484,92

BEDRIJFSKOSTEN
Werknemers waarvoor de vereniging of stichting een DIMONA-verklaring heeft
ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister
........................................................................................................................................
Totaal aantal op de afsluitingsdatum

9086

197

189

........................................................................................................................................
Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten

9087

181,7

167,8

........................................................................................................................................
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

9088

280.698

255.614

Personeelskosten
........................................................................................................................................
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen

620

7.783.221,18

6.967.982,19

........................................................................................................................................
Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen

621

1.952.585,34

1.762.939,92

........................................................................................................................................
Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen

622

309.156,32

316.812,82

........................................................................................................................................
Andere personeelskosten

623

686.697,04

668.401,89

........................................................................................................................................
Ouderdoms- en overlevingspensioenen

624

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
...............................................................(+)/(-)

635

Waardeverminderingen
Op voorraden en bestellingen in uitvoering
........................................................................................................................................
Geboekt

9110

........................................................................................................................................
Teruggenomen

9111

Op handelsvorderingen
........................................................................................................................................
Geboekt

9112

........................................................................................................................................
Teruggenomen

9113

Voorzieningen voor risico's en kosten
........................................................................................................................................
Toevoegingen

9115

........................................................................................................................................
Bestedingen en terugnemingen

9116

Andere bedrijfskosten
........................................................................................................................................
Bedrijfsbelastingen en -taksen

640

........................................................................................................................................
Andere

641/8

2.537.938,96

25.912,13

99.536,33

196.995,63

0,5

1,5

Uitzendkrachten en ter beschikking van de vereniging of stichting
gestelde personen
........................................................................................................................................
Totaal aantal op de afsluitingsdatum

9096

........................................................................................................................................
Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten

9097

........................................................................................................................................
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

9098

........................................................................................................................................
Kosten voor de vereniging of stichting

617

1.049

2.504

22.108,05

53.604,85

26/40

Nr.

VOL-VZW 5.10

0417.474.241

FINANCIËLE EN UITZONDERLIJKE RESULTATEN
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

FINANCIËLE RESULTATEN
Andere financiële opbrengsten
Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten
Korting leveranciers

4.524,84

5.224,96

Voordelige koersverschillen

638,88

247,42

Ontvangen verwijlintresten

184,61

274,34

2.061,10

2.266,74

740,23

3.087,08

Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen en van disagio .........................
.........................
Geactiveerde intercalaire interesten .....................................................................
.........................
.....................
..............
Waardeverminderingen op vlottende activa

6501
6503

........................................................................................................................................
Geboekt

6510

........................................................................................................................................
Teruggenomen

6511

Andere financiële kosten
Bedrag van het disconto ten laste van de vereniging of stichting bij de
........................................................................................................................................
verhandeling van vorderingen

653

Voorzieningen met financieel karakter
........................................................................................................................................
Toevoegingen

6560

........................................................................................................................................
Bestedingen en terugnemingen

6561

Uitsplitsing van de overige financiële kosten
Bankkosten
Nadelige betalingsverschillen

Boekjaar

UITZONDERLIJKE RESULTATEN
Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke opbrengsten
Ontvangen schadevergoedingen

2.063,23

Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke kosten
Oninbare vorderingen

5.435,56

27/40

Nr.

VOL-VZW 5.11

0417.474.241

TAKSEN
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE
VAN DERDEN
In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde
........................................................................................................................................
Aan de vereniging of stichting (aftrekbaar)

9145

768.563,31

692.617,75

........................................................................................................................................
Door de vereniging of stichting

9146

488.812,84

516.401,85

........................................................................................................................................
Bedrijfsvoorheffing

9147

966.956,20

996.223,69

........................................................................................................................................
Roerende voorheffing

9148

1.728,70

Ingehouden bedragen ten laste van derden als

28/40

Nr.

VOL-VZW 5.13

0417.474.241

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ENTITEITEN EN MET VENNOOTSCHAPPEN WAARMEE EEN
DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

VERBONDEN ENTITEITEN
Financiële vaste activa .............................................................................................
..........................
........................................................................................................................................
Deelnemingen

(280/1)

........................................................................................................................................
Achtergestelde vorderingen

9271

........................................................................................................................................
Andere vorderingen

9281

Vorderingen op verbonden entiteiten ......................................................................
.........................................................
........................................................................................................................................
Op meer dan één jaar

9291

........................................................................................................................................
Op hoogstens één jaar

9311

Geldbeleggingen .......................................................................................................
........................
........................................................................................................................................
Aandelen

9321

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

9341

Schulden ....................................................................................................................
...........
........................................................................................................................................
Op meer dan één jaar

9351

........................................................................................................................................
Op hoogstens één jaar

9371

(280)

2.635,06
2.635,06

2.635,06
2.635,06

9301

9331

9361

Persoonlijke en zakelijke zekerheden
Door de vereniging of stichting gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg
........................................................................................................................................
voor schulden of verplichtingen van verbonden entiteiten

9381

Door verbonden entiteiten gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor
........................................................................................................................................
schulden of verplichtingen van de vereniging of stichting

9391

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen ....................................................
....................................................
Financiële resultaten
.......................

9401

Opbrengsten uit financiële vaste activa .................................................................
..............................................................
Opbrengsten uit vlottende activa ...........................................................................
....................................................
Andere financiële opbrengsten .............................................................................
..................................................
Kosten van schulden ............................................................................................
...................................
Andere financiële kosten .......................................................................................
........................................
Realisatie van vaste activa

9421

Verwezenlijkte meerwaarden ................................................................................
...............................................
Verwezenlijkte minderwaarden .............................................................................
..................................................
Omzet, lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies alsook andere
bedrijfsopbrengsten ..................................................................................................
.............................

9481

9431
9441
9461
9471

9491
9493

VENNOOTSCHAPPEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT
Financiële vaste activa .............................................................................................
..................................
........................................................................................................................................
Deelnemingen

(282/3)

........................................................................................................................................
Achtergestelde vorderingen

9272

........................................................................................................................................
Andere vorderingen

9282

Vorderingen ...............................................................................................................
................
........................................................................................................................................
Op meer dan één jaar

9292

........................................................................................................................................
Op hoogstens één jaar

9312

Schulden ....................................................................................................................
...........
........................................................................................................................................
Op meer dan één jaar

9352

........................................................................................................................................
Op hoogstens één jaar

9372

(282)

11.350,00
11.350,00

11.350,00
11.350,00

9302

9362

29/40

Nr.

0417.474.241

VOL-VZW 5.13

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ENTITEITEN EN MET VENNOOTSCHAPPEN WAARMEE EEN
DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT
Boekjaar
TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN
Vermelding van dergelijke transacties indien zij van enige betekenis zijn en niet conform de voorwaarden die
passen binnen het in de statuten omschreven doel van de vereniging of stichting zijn verricht, met opgave
van het bedrag van deze transacties, de aard van de betrekking met de verbonden partij, alsmede andere
informatie over de transacties die nodig is voor het verkrijgen van inzicht in de financiële positie van de
vereniging of stichting
Nihil

30/40

Nr.

VOL-VZW 5.14

0417.474.241

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

Codes

Uitstaande vorderingen op deze personen ................................................................................................
..............................
Voorwaarden betreffende de uitstaande vorderingen

9500

Waarborgen toegestaan in hun voordeel

................................................................................................
..............................
Voornaamste voorwaarden van de toegestane waarborgen

9501

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel ..........................................................
..........................................................
Voornaamste voorwaarden van deze verplichtingen
..........

9502

Boekjaar

Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening toegekende
pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk betrekking heeft op de
toestand van een enkel identificeerbaar persoon
Aan bestuurders........................................................................................................................................

9503

Aan oud-bestuurders
........................................................................................................................................

9504

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)
Codes
Bezoldiging van de commissaris(sen) .........................................................................................................
........

Boekjaar

9505

7.500,00

Andere controleopdrachten .......................................................................................................................
...............................................
Belastingadviesopdrachten .......................................................................................................................
...............................................
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten ..................................................................................
..................................................................................
..
Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de
vereniging of stichting door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)

95061

5.600,00

95062

4.050,00

Andere controleopdrachten .......................................................................................................................
...............................................
Belastingadviesopdrachten .......................................................................................................................
...............................................
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten ..................................................................................
..................................................................................
..

95081

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de
vereniging of stichting door de commissaris(sen)

95063

95082
95083

31/40

Nr.

VOL-VZW 6

0417.474.241

SOCIALE BALANS
Nummers van de paritaire comités die voor de vereniging of stichting bevoegd zijn: 145

337

335

STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN
WERKNEMERS WAARVOOR DE VERENIGING OF STICHTING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE
ZIJN INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER
Tijdens het boekjaar

Codes

Totaal

1. Mannen

2. Vrouwen

Gemiddeld aantal werknemers
Voltijds
....................................................................................

1001

148,1

92,3

55,8

Deeltijds .............................................................................

1002

48,9

11,4

37,5

Totaal in voltijdse
..................................................................
equivalenten (VTE)

1003

181,7

99,9

81,8

Voltijds.................................................................................

1011

228.404

148.960

79.444

Deeltijds
..................................................................................

1012

52.294

11.747

40.547

Totaal
......................................................................................

1013

280.698

160.707

119.991

..........................................................................................
Voltijds

1021

7.975.769,62

4.971.978,02

3.003.791,60

.....................................................................................
Deeltijds

1022

2.755.890,26

787.703,84

1.968.186,42

Totaal
....................................................................................

1023

10.731.659,88

5.759.681,86

4.971.978,02

Bedrag van de voordelen
..................................................................
bovenop het loon

1033

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Personeelskosten

Tijdens het vorige boekjaar

Codes

P. Totaal

1P. Mannen

2P. Vrouwen

..................................................................
Gemiddeld aantal
werknemers in VTE

1003

167,8

90,6

77,2

..................................................................
Aantal daadwerkelijk
gepresteerde uren

1013

255.614

146.706

108.908

..................................................................
Personeelskosten

1023

9.716.136,82

5.525.497,62

4.190.639,20

..................................................................
Bedrag van de voordelen
bovenop het loon

1033

32/40

Nr.

VOL-VZW 6

0417.474.241

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

Codes

1. Voltijds

2. Deeltijds

3. Totaal in voltijdse
equivalenten

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar
Aantal werknemers ............................................................
.
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

105

148

49

182,1

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ..........................

110

144

46

176,3

Overeenkomst voor een bepaalde tijd .............................

111

4

3

5,8

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ........

112

Vervangingsovereenkomst ..............................................

113

Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen ...........................................................................

120

90

12

98,5

lager onderwijs ...........................................................

1200

secundair onderwijs ...................................................

1201

18

2

19,3

hoger niet-universitair onderwijs ................................

1202

39

5

42,7

universitair onderwijs .................................................

1203

33

5

36,5

121

58

37

83,6

Vrouwen ...........................................................................
lager onderwijs ...........................................................

1210

secundair onderwijs ...................................................

1211

15

9

21,7

hoger niet-universitair onderwijs ................................

1212

20

12

27,4

universitair onderwijs .................................................

1213

23

16

34,5

Bedienden ...............................................................................134

141

47

173,7

Arbeiders ............................................................................... 132

7

2

8,4

Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel ...............................................................................
130

Andere ...............................................................................

133

UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE VERENIGING OF STICHTING GESTELDE PERSONEN
1. Uitzendkrachten
Tijdens het boekjaar

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen ........................................................
..................................
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren .............................................................
.............................
Kosten voor de vereniging of stichting ................................................................
..........................

Codes

150

0,5

151

1.049

152

22.108,05

2. Ter beschikking van
de vereniging of
stichting
gestelde personen

33/40

Nr.

VOL-VZW 6

0417.474.241

TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR
INGETREDEN
Codes

1. Voltijds

2. Deeltijds

3. Totaal in voltijdse
equivalenten

Aantal werknemers waarvoor de vereniging of stichting
tijdens het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft
205
57
13
ingediend of die tijdens het boekjaar werden
ingeschreven in het algemeen personeelsregister .......................................................................................................

62,8

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd .................................................................................
210
20
Overeenkomst voor een bepaalde tijd .................................................................................
211
37

1

20,8

12

42,0

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk .................................................................................
212
Vervangingsovereenkomst .................................................................................
213

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

Codes

1. Voltijds

305

2. Deeltijds

3. Totaal in voltijdse
equivalenten

49

13

54,6

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd .............................................................................
310
10

3

11,8

Overeenkomst voor een bepaalde tijd ........................................................................
311
39

10

42,8

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk .....................................................................
312
Vervangingsovereenkomst ........................................................................
313
Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst
Pensioen .............................................................................

340

Werkloosheid met bedrijfstoeslag ........................................................................
341
Afdanking .....................................................................

342

1

Andere reden ........................................................................ 343

48

Waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige
ten minste op halftijdse basis diensten blijft
verlenen aan de vereniging of stichting ......

1,0
13

53,6

350

34/40

Nr.

VOL-VZW 6

0417.474.241

INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten
laste van de werkgever

Codes

Aantal betrokken werknemers .....................................................................

5801

Aantal gevolgde opleidingsuren ..................................................................

5802

Mannen

Nettokosten voor de vereniging of stichting ...............................................................................
5803

Codes

Vrouwen

11

5811

159

5812

182

9.855,46

5813

11.281,09

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding ...............................................................................
58031
9.855,46 58131

10

11.281,09

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

125

5831

107

Aantal gevolgde opleidingsuren ..................................................................

5822

2.695

5832

2.307

Nettokosten voor de vereniging of stichting ...............................................................................
5823
153.670,75

5833

131.543,26

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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WAARDERINGSREGELS INAGRO vzw
De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk II van Titel I van Boek II van het koninklijk besluit
van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en rekening houdend met de bepalingen van het koninklijk
besluit van 19 december 2003 betreffende 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 18
december 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2003.
A. ALGEMENE WAARDERINGSREGELS GELDIG VOOR VERSCHEIDENE RUBRIEKEN VAN DE JAARREKENING
1. Elk bestanddeel wordt afzonderlijk gewaardeerd. Wanneer de verschillende bestanddelen van een geheel dat voor een globale prijs
werd verkregen door ontstentenis van objectieve maatstaven, individueel niet betekenisvol zijn en niet afzonderlijk kunnen worden
gewaardeerd, dan mag het geheel op zijn globale waarde worden gewaardeerd.
2. De vorderingen, schulden, geldbeleggingen en liquide middelen in buitenlandse deviezen worden gewaardeerd aan de
slotomrekeningskoers van de laatste beursdag van het boekjaar, vastgesteld op de Beurs van Brussel
B. SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS BETREFFENDE DE RUBRIEKEN VAN DE JAARREKENING
ACTIVA I: OPRICHTINGSKOSTEN
De oprichtingskosten kunnen op het actief geboekt worden aan aanschaffingswaarde. Bij activering geschiedt de afschrijving ofwel
integraal tijdens het boekjaar gedurende hetwelk ze werden gedaan ofwel met vaste annuïteiten waarvan de afschrijvingsvoet minimum
20% is.
ACTIVA II: IMMATERIELE VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa verkregen van derden onder bezwarende titel worden geboekt tegen aanschaffingswaarde. Immateriële vaste
activa verkregen via schenking of legaat, inclusief inbrengen om niet, worden geboekt tegen marktwaarde, of bij ontstentenis, tegen
gebruikswaarde.
De immateriële vaste activa worden afgeschreven met vaste annuïteiten over een periode van maximum 5 jaar.
ACTIVA III: MATERIELE VASTE ACTIVA
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingprijs. Materiële vaste activa verkregen via
schenking of legaat, inclusief inbrengen om niet, worden geboekt tegen marktwaarde, of bij ontstentenis, tegen gebruikswaarde.
De materiële vaste activa, in nieuwe staat verworven, worden als volgt lineair afgeschreven:
- Gebouwen: 5% - 6,66 %
Een serrecomplex wordt aan 6,66 % afgeschreven
- Installaties, machines, uitrusting en materieel: 10%-50%
- Kantoormaterieel en -meubilair: 10%-20%
- Informaticamaterieel: 20%-33,33%
- Rollend materieel: 20%
Wanneer de functionaliteit van materiële vaste activa constant is, worden deze activa niet afgeschreven, maar worden de onderhouds- en
vervangingskosten die daaraan verbonden zijn, ten laste genomen van het resultaat.
Op vaste activa kunnen in toepassing van de expansiewetgeving versnelde afschrijvingen toegepast worden . Er kan eveneens gebruik
gemaakt worden van de fiscale bepalingen inzake degressieve afschrijvingen en andere versnelde afschrijvingen .
Tot uitzonderlijke afschrijvingen kan overgegaan worden voor de buiten gebruik gestelde materiële vaste activa om rekening te houden
met de waarschijnlijke realisatiewaarde ervan.
Aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen kunnen toegepast worden wanneer ingevolge de technische veroudering van materiële vaste
activa of wegens de wijziging van economische of technologische omstandigheden, hun boekhoudkundige waarde hoger is dan hun
gebruikswaarde voor de onderneming.
De afschrijvingen op de bijkomende investeringen (o.a. aanpassings- en moderniseringsinvesteringen) kunnen zodanig worden
vastgesteld, dat deze eindigen op het tijdstip waarop de economische levensduur van de hoofdinvestering een einde neemt.
De bijkomende kosten op investeringen worden afgeschreven met de hoofdinvestering. In uitzonderlijke gevallen kunnen zij worden
afgeschreven ofwel volledig tijdens het boekjaar waarin de hoofdinvestering is gedaan, ofwel met vaste annuïteiten die zonder
onderbreking jaar na jaar worden toegepast.
De rechten waarover Inagro vzw op materiële vaste activa beschikt krachtens overeenkomsten van erfpacht, van opstal of gelijkaardige
onroerende rechten of krachtens contracten van huurfinanciering (leasing) worden gewaardeerd volgens artikel 62 van het Koninklijk
Besluit van 30 januari 2001 en afgeschreven volgens de gebruikelijke regels.
ACTIVA IV: FINANCIELE VASTE ACTIVA
De participaties, aandelen en deelbewijzen en vastrentende effecten worden opgenomen aan hun aanschaffingswaarde zonder
aanverwante kosten. De vorderingen aan hun nominale waarde.
Waardeverminderingen worden toegepast ingeval van duurzame minderwaarde of ontwaarding.
36/40

Nr.

0417.474.241

VOL-VZW 7

WAARDERINGSREGELS
ACTIVA V: VOORRADEN
De waardering gebeurt op sluitingsdatum van de balans op basis van volgende waarderingsmethode, met inachtname van de evolutie van
de marktwaarde indien deze lager is dan de hieronder gekozen waarderingsmethode:
1. Grond- en hulpstoffen
De grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen de aanschaffingsprijs. Als waarderingsmethode wordt de fifo methode gebruikt.
2. Goederen in bewerking en gereed product:
De goederen in bewerking en het gereed product worden gewaardeerd aan de vervaardigingprijs die benevens de grondstoffen zoals
onder punt 1 beschreven ook de rechtstreekse en onrechtstreekse productiekosten van het jaar bevat.
3. Handelsgoederen:
Handelsgoederen worden gewaardeerd aan de aanschaffingsprijs.
4. Vooruitbetalingen op aankopen voor voorraad:
De Vooruitbetalingen op aankopen voor voorraad zijn gewaardeerd volgende de werkelijke betaalde bedragen.
ACTIVA VI EN VII: VORDERINGEN OP MEER DAN EEN JAAR EN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR
Alle vorderingen worden tegen hun nominale waarde op de balans opgenomen tenzij een waardevermindering moet worden toegepast.
Waardeverminderingen moeten worden geboekt in volgende situaties:
1. Indien bij het afsluiten van het boekjaar blijkt dat een schuldvordering naar alle waarschijnlijkheid, hetzij gedeeltelijk, hetzij geheel, niet
gerecupereerd zal worden, zal ze in overeenstemming herleid worden.
2. Bij betwisting. Als er uit een vonnis of minnelijk regeling blijkt dat de schuldvordering niet integraal gerecupereerd zal worden, wordt ze
herleid tot haar werkelijke residuwaarde.
3. Bij faillissement of bij concordaat. De schuldvordering wordt herleid tot het voorgesteld dividend voor zover dit gekend is, zoniet wordt
de waarderingsvermindering voor 100% geboekt.
ACTIVA VIII: GELDBELEGGINGEN
Geldbeleggingen worden opgenomen tegen hun nominale waarde. De aandelen opgenomen onder geldbeleggingen worden gewaardeerd
volgens de regels vastgelegd onder de rubriek financiële vaste activa.
ACTIVA IX: LIQUIDE MIDDELEN
De beschikbare waarden worden opgenomen voor hun nominale waarde.

ACTIVA X: OVERLOPENDE REKENINGEN
De verworven opbrengsten en de over te dragen kosten worden pro rata temporis gewaardeerd, zodat de rekeningen van elk boekjaar de
opbrengsten en de kosten bevatten die werkelijk betrekking hebben op het afgesloten boekjaar

PASSIVA I: FONDSEN VAN DE VERENIGING
Deze fondsen bestaan uit de permanente financiering ontvangen in contanten of in natura, gevormd door schenkingen en legaten, dei
uitsluitend bestemd zijn om de werking van de vereniging duurzaam te ondersteunen
Wat de permanente financiering betreft:
Toelagen, schenkingen en legaten, inclusief inbrengen om niet, worden opgenomen onder permanente financiering indien zij op
substantiële wijze bijdragen tot een uitbreiding van de activiteit van de vereniging.
Betreft het een toelage, schenking of legaat, inclusief inbrengen om niet, ontvangen in speciën, waarbij de finaliteit niet expliciet vermeld
wordt, wordt de toelage, schenking of legaat, inclusief inbreng om niet, beschouwd als bedoeld om bij te dragen tot de dagelijkse werking
van de vereniging.
Betreft het een toelage, schenking of legaat, inclusief inbrengen om niet, ontvangen in natura, waarbij de finaliteit niet expliciet vermeld
wordt, wordt de toelage, schenking of legaat, inclusief inbreng om niet, beschouwd als zijnde kapitaalsubsidie, tenzij de ontvangst in
natura de vereniging toelaat een totaal nieuwe bijkomende activiteit te starten, in welk geval ze dient beschouwd te worden als
permanente financiering.
PASSIVA II : HERWAARDERINGSMEERWAARDEN
Materiële vaste activa kunnen geherwaardeerd worden wanneer hun waarde, bepaald in functie van hun nut voor de vereniging, op
vaststaande en duurzame wijze hoger is dan hun boekwaarde.
PASSIVA III : BESTEMDE FONDSEN
Hieronder wordt het positieve resultaat van de vereniging opgenomen dat men wenst te bestemmen voor belangrijke investeringen,
evenals de elementen van het sociaal passief
PASSIVA IV : OVERGEDRAGEN RESULTAAT (+) (-)
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Onder deze rubriek wordt het bedrag geboekt ofwel van de winsten of van de verliezen van het boekjaar en van de vorige boekjaren.
PASSIVA V : KAPITAALSUBSIDIES
Worden als kapitaalsubsidie beschouwd de toelagen, giften of legaten, inclusief inbreng om niet, ontvangen in speciën of in natura, tenzij
ze dienen beschouwd te worden als permanente financiering of als bijdragen tot de dagelijkse werking van de vereniging.
In speciën
Betreft het ontvangsten in geld, worden ze enkel als kapitaalsubsidie beschouwd voor zo ver de finaliteit, zijnde bijdragen tot de aanschaf
van een vast actief, expliciet is vermeld.
Betreft het de aanschaf ter vervanging van een actief wordt het altijd als kapitaalsubsidie beschouwd.
Betreft het de aanschaf van een nieuw actief wordt het in principe als kapitaalsubsidie beschouwd, tenzij het nieuwe actief de vereniging
toelaat op substantiële wijze haar werking uit te breiden. Het behoort tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur, rekening houdend met
de specificiteit van het dossier, te oordelen of er sprake is van een substantiële uitbreiding van de werking. Is dit het geval ressorteert de
toelage, de gift of het legaat, inclusief de inbreng om niet, onder de permanente financiering.
Vermeldt de toekenner van een toelage, gift of legaat, inclusief inbreng om niet, toegekend in speciën niet expliciet dat het bedoeld is voor
de aanschaf van een vast actief, wordt de gift, het legaat of de toelage, inclusief ombreng om niet, beschouwd als bedoeld om bij te
dragen in de dagelijkse werking van de vereniging.
In natura
Betreft het een ontvangst in natura, wordt de toelage, de gift of het legaat, inclusief inbrengen omniet, steeds beschouwd als
kapitaalsubsidie, tenzij hierdoor op substantiële wijze de werking van de vereniging wordt uitgebreid.
Het behoort tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur, rekening houdend met de specificiteit van het dossier, te oordelen of er sprake
is van een substantiële uitbreiding van de werking. Is dit het geval ressorteert de toelage, de gift of het legaat, inclusief de inbreng om
niet, onder de permanente financiering.
Een toelage, schenking of legaat, inclusief een inbreng om niet ontvangen in speciën wordt opgenomen tegen haar nominale waarde.
Een toelage, schenking of legaat, inclusief de inbreng om niet ontvangen in natura wordt opgenomen tegen de normalen
aanschaffingswaarde die zou moeten worden betaald, had men actief verkregen onder bezwarende titel.
PASSIVA VI : VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN UITGESTELDE BELASTINGEN
De voorzieningen voor risico's en kosten beogen naar hun aard duidelijk omschreven verliezen of kosten te dekken die op balansdatum
waarschijnlijk of zeker zijn, doch waarvan het bedrag niet vaststaat. Zij moeten voldoen aan de eisen van voorzichtigheid, oprechtheid en
goede trouw.
PASSIVA VII EN VIII : SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR EN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR
De schulden worden opgenomen aan hun nominale waarde.
PASSIVA IX : OVERLOPENDE REKENINGEN
De toe te rekenen kosten en de over te dragen opbrengsten worden gewaardeerd in overeenstemming met wat hoger bepaald is voor de
overeenstemmende rubriek van het actief.
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VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN
Het verslag zonder opmerkingen volgt op 24/03/2020

Oordeel: Afkeurende oordeel

Verslag betreffende overige door wet- en regelgeving gestelde eisen

Dit rapport werd opgesteld te op 0.
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BIJKOMENDE INFO
Verslag bij balans 2019:
1°: een getrouw overzicht van de ontwikkeling en de resultaten van de activiteiten en van de positie van de vereniging, evenals een
beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden waarmee zij wordt geconfronteerd
Begin 2019 werd Inagro geconfronteerd met een BTW-inspectie over de jaren 2016 en 2017.
Deze inspectie leidde tot een herziening van het algemeen verhoudingsgetal dat Inagro had toegepast tijdens deze 2 jaren.
Inagro betaalde eind 2019 1.060.572,58 € achterstallige BTW verhoogd met een nalatigheidsintresten tbv 84.845,6 € en 160 € boete.
Met de BTW-administratie werd overeengekomen dat Inagro dezelfde berekeningsprincipes zou toepassen op de boekjaren 2018 en 2019.
Dat leidde tot een vrijwillige correctie door Inagro ten belope van 569.578,98 € voor 2018 en 795.952,60 € voor 2019.
Totaal betaalde Inagro dus in 2019 aan de BTW 2.510.873,83 €.
Omwille van deze problematiek ontving Inagro vanwege de provincie West-Vlaanderen een extra dotatie van 1.000.000 €.
Daarmee bedroeg de negatieve impact van de BTW-correctie op de resultatenrekening 2019 1.510.873,83 €.
Nog 2 andere eenmalige elementen beïnvloedden de resultatenrekening negatief:
a) op de balans stonden er bakjes van de Reo-Veiling ter waarde van 85.000 €. Deze waardebepaling dateerde nog van bij de opstart van
Inagro nav de fusie van de verschillende VZW's.
Bij een inventarisatie begin 2019 werd er daarvan slechts een deel met een tegenwaarde van 30.000 € aangetroffen.
Daarop werd beslist om een bedrag van 55.000 € af te boeken.
b) Inagro werkt voor het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB) en ontvangt daarvoor op jaarbasis
ongeveer 864.000 €.
In 2019 werd door de Vlaamse overheid onaangekondigd 250.000 € ingehouden op de dotatie aan CVBB. De pro rata doorrekening van
deze inhouding leidde ertoe dat Inagro in 2019 bijna 100.000 € minder subsidies ontving dan de door haar geleverde prestaties.
Evenwel blijft er een verlies van 110.091,13 € na abstractie van de BTW-correctie en de andere twee eenmalige elementen.
Dit verlies is te wijten aan een combinatie van gestegen kosten ( vnl. IT en onderhoud aan gebouwen en rollend materiaal) en gedaalde
inkomsten ( door een terugval van de inkomsten uit projecten).
2°: informatie over de belangrijke gebeurtenissen die na het einde van het boekjaar hebben plaatsgevonden;
Er hebben na het einde van het boekjaar geen belangrijke gebeurtenissen plaatsgevonden
3°: inlichtingen over de omstandigheden die de ontwikkeling van de vereniging aanmerkelijk kunnen beïnvloeden
deze inlichtingen staan vermeld in 1°.
4°: informatie over de werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling;
De informatie over de werking inzake O&O binnen Inagro is terug te vinden op de website www.inagro.be
5°: gegevens over het bestaan van bijkantoren van de vereniging
Inaro heeft geen bijkantoren
6°: ingeval uit de balans een overgedragen verlies blijkt of uit de resultatenrekening gedurende twee opeenvolgende boekjaren een verlies
van het boekjaar blijkt, een verantwoording van de toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit
redenen van verlies staan beschreven onder punt 1°.
7°: het gebruik door de vereniging van financiële instrumenten
Inagro maakt geen gebruik van financiële instrumenten.
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