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Nr.

BE 0682.600.975

VKT-vzw 2.1

LIJST VAN DE BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN
EN VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE
OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

LIJST VAN DE BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN
VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie
in de vereniging of stichting
DONCKIER DE DONCEEL Eric
Jagersstraat 17
3500 Hasselt
BELGIË
Begin van het mandaat: 01-11-2021

Voorzitter van de Raad van Bestuur

CHRISTIAENS An
Herenweg 138
3700 Tongeren
BELGIË
Begin van het mandaat: 01-11-2021

Bestuurder

VANDEREYKEN Dietrich
Sint-Lambrechts-Herkstraat 49
3500 Hasselt
BELGIË
Begin van het mandaat: 01-11-2021

Bestuurder

DEVROE Katrien
Raadstraat 28/15
1050 Elsene
BELGIË
Begin van het mandaat: 01-11-2021

Bestuurder

WOUTERS Jan
Paalsteenstraat 97
3500 Hasselt
BELGIË
Begin van het mandaat: 03-10-2017

Bestuurder

QUANTEN Francine
Oostervenne 1
3600 Genk
BELGIË
Begin van het mandaat: 03-10-2017

Bestuurder

VAN DEN BOSCH Dirk
Kartuizervest 32/3
2500 Lier
BELGIË
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Nr.

BE 0682.600.975

Begin van het mandaat: 01-11-2021

VKT-vzw 2.1
Bestuurder

BERBEN Jo
Sint-Truidersteenweg 172
3500 Hasselt
BELGIË
Begin van het mandaat: 01-11-2021

Bestuurder

JEURISSEN Dimitri
Kemmelberglaan 11
1190 Vorst
BELGIË
Begin van het mandaat: 01-11-2021

Bestuurder

GRAFE Christoph
Funenpark 389
1018 AK Amsterdam
NEDERLAND
Begin van het mandaat: 01-11-2021

Bestuurder

DECONINCK Koen
Betteshof 22
3520 Zonhoven
BELGIË
Begin van het mandaat: 29-01-2019

Bestuurder

VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN BV (B00065)
BE 0434.036.891
Diepenbekerweg 65/1
3500 Hasselt
BELGIË
Begin van het mandaat: 23-03-2021
Einde van het mandaat: 22-03-2023

Commissaris

Direct of indirect vertegenwoordigd door:
BOGAERTS Nathalie
Bedrijfsrevisor
Diepenbekerweg 65/1
3500 Hasselt
BELGIË
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Nr.

BE 0682.600.975

VKT-vzw 2.2

OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE
Facultatieve vermeldingen:
-

Indien de jaarrekening werd geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de
commissaris is, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of
bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:
A. Het voeren van de boekhouding van de vereniging of stichting,
B. Het opstellen van de jaarrekening,
C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of
D. Het corrigeren van de jaarrekening.

-

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten,
kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouderfiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn
opdracht.
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BE 0682.600.975

VKT-vzw 3.1

JAARREKENING
BALANS NA WINSTVERDELING
Toel.

Codes

Vorig boekjaar

Boekjaar

ACTIVA
Oprichtingskosten

20

VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Leasing en soortgelijke rechten
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa

VLOTTENDE ACTIVA

6.1.1
6.1.2

6.1.3

21/28
21
22/27
22
23
24
25
26
27
28

478.740

530.942

454.529

530.077

71.162
125.856

77.723
141.847

257.511

310.507

24.211

865

29/58
29
290
291
3
30/36
37
40/41
40
41
50/53
54/58
490/1

2.308.450

1.973.657

Vorderingen op meer dan één jaar
Handelsvorderingen
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar
Handelsvorderingen
Overige vorderingen
Geldbeleggingen
Liquide middelen
Overlopende rekeningen

463.366
77.403
385.963

374.254
23.639
350.615

1.818.627
26.457

1.590.099
9.304

TOTAAL VAN DE ACTIVA

20/58

2.787.190

2.504.599

5/19

Nr.

BE 0682.600.975

VKT-vzw 3.2
Toel.

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Fondsen van de vereniging of stichting
Herwaarderingsmeerwaarden
Bestemde fondsen en andere reserves
Overgedragen winst (verlies)
Kapitaalsubsidies

6.2
6.2

(+)/(-)

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE
BELASTINGEN

6.2

Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Belastingen
Grote herstellings- en onderhoudswerken
Milieuverplichtingen
Overige risico's en kosten
Voorzieningen voor terug te betalen subsidies en
legaten en voor schenkingen met terugnemingsrecht
Uitgestelde belastingen

TOTAAL VAN DE PASSIVA

10/15
10
12
13
14
15

Vorig boekjaar

Boekjaar

2.166.221

2.217.206

646.566
899.741
619.914

646.566
815.729
754.911

620.969

287.458

16
160/5
160
161
162
163
164/5
167
168

SCHULDEN
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke
schulden
Overige leningen
Handelsschulden
Vooruitbetalingen op bestellingen
Overige schulden
Schulden op ten hoogste één jaar
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten
Belastingen
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden
Overlopende rekeningen

Codes

6.3

6.3

17/49
17
170/4
172/3
174/0
175
176
178/9
42/48
42
43
430/8
439
44
440/4
441
46

65.707
65.707
65.707

318.945

263.883

117.181
117.181

111.254
111.254

201.764

152.629

45
450/3
454/9
48
492/3

201.764
236.317

23.575

10/49

2.787.190

2.504.664

152.629
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VKT-vzw 4

RESULTATENREKENING
Toel.

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten
Brutomarge
(+)/(-)
Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten
en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
(+)/(-)
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen
in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen)
(+)/(-)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen)
(+)/(-)
Andere bedrijfskosten
Als herstructureringskosten geactiveerde
bedrijfskosten
(-)
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)
(+)/(-)
Financiële opbrengsten
Recurrente financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten
Recurrente financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-)
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Overboeking naar de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
(+)/(-)
Winst (Verlies) van het boekjaar
(+)/(-)
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Overboeking naar de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-)

Codes

Vorig boekjaar

Boekjaar

9900
76A
70
73

164.767
3.145.977

1.835.278
926
52.955
3.140.561

60/61
62

1.416.817
1.715.501

1.359.164
1.408.604

176.247

175.981

35.114

102.646

630

1.893.927

631/4
635/9
640/8

6.4

6.4

649
66A
9901
75/76B
75
76B
65/66B
65
66B
9903
780
680
67/77
9904
789
689
9905

-32.935
135.008
135.008

148.047
130.476
130.476

18.061
18.061

3.313
3.313

84.012

275.210

84.012

275.210

84.012

275.210
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VKT-vzw 5

RESULTAATVERWERKING
Codes

Te bestemmen winst (verlies)
(+)/(-)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar
(+)/(-)
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
(+)/(-)
Onttrekking aan het eigen vermogen: fondsen, bestemde
fondsen en andere reserves
Toevoeging aan de bestemde fondsen en andere reserves
Over te dragen winst (verlies)
(+)/(-)

9906
9905
14P
791
691
14

Vorig boekjaar

Boekjaar

899.741
84.012
815.729

815.664
275.210
540.454

899.741

815.729
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VKT-vzw 6.1.2

TOELICHTING
Codes

Boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
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
Geboekt
Verworven van derden
Afgeboekt
Overgeboekt van een post naar een andere
(+)/(-)
Meerwaarden per einde van het boekjaar
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

8199P

XXXXXXXXXX

8329

473.036

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR
WAARVAN

22/27

454.529

In volle eigendom van de vereniging of stichting

8349

454.529

Vorig boekjaar

MATERIËLE VASTE ACTIVA

8169
8179
8189
8199
8259P

826.866

104.923
4.224
927.565
XXXXXXXXXX

8219
8229
8239
8249
8259
8329P
8279
8289
8299
8309
8319

XXXXXXXXXX

296.789

176.247
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VKT-vzw 6.1.3
Codes

Boekjaar

8395P

XXXXXXXXXX

Vorig boekjaar

FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen
Overdrachten en buitengebruikstellingen
Overboekingen van een post naar een andere
Andere mutaties
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
Meerwaarden per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Verworven van derden
Afgeboekt
Overgeboekt van een post naar een andere
Meerwaarden per einde van het boekjaar
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
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

23.346

8365
8375
8385
8386
8395
8455P

24.211
XXXXXXXXXX

8415
8425
8435
8445
8455
8525P

XXXXXXXXXX

8475
8485
8495
8505
8515
8525
8555P
8545
8555
28

865

XXXXXXXXXX

24.211
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VKT-vzw 6.2

STAAT VAN DE FONDSEN, BESTEMDE FONDSEN EN VOORZIENINGEN
Boekjaar

Vorig boekjaar

FONDSEN
Beginvermogen
Permanente financiering

646.566

646.566

Bedragen

Wijzigingen tijdens het boekjaar

BESTEMDE FONDSEN
Waarderingsregels gekozen om de bestemde bedragen te bepalen
De Raad van Bestuur beslist om bestemd fonds sociaal passief, dat aangelegd is in 2018, ongewijzigd te laten in 2021.
De Raad van Bestuur beslist om het bestemd fonds risico's en kosten, dat aangelegd is in 2018 en verhoogd is in 2019,
ongewijzigd te laten in 2021.
De Raad van Bestuur beslist om het bestemd fonds infrastructuur, dat aangelegd is in 2018 en verhoogd is in 2019,
ongewijzigd te laten in 2021.
De Raad van Bestuur beslist om het bestemd fonds rollend materieel, dat aangelegd is in 2018 en verhoogd is in 2019,
ongewijzigd te laten in 2021.
Boekjaar

VOORZIENINGEN
Uitsplitsing van de post 167 (Voorzieningen voor terug te betalen subsidies en legaten en voor
schenkingen met terugnemingsrecht) van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag
voorkomt
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VKT-vzw 6.3

STAAT VAN DE SCHULDEN
Codes

Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD
VAN MEER DAN ÉÉN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD
Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5
jaar
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar

42
8912
8913

65.707

GEWAARBORGDE SCHULDEN
Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
Financiële schulden
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden
Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op
activa van de vereniging of stichting
Financiële schulden
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
Belastingen
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden
Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk
beloofd op activa van de vereniging of stichting

8921
891
901
8981
8991
9001
9011
9021
9051
9061

8922
892
902
8982
8992
9002
9012
9022
9032
9042
9052
9062
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VKT-vzw 6.4

RESULTATEN
Codes

Vorig boekjaar

Boekjaar

PERSONEEL
Werknemers waarvoor de vereniging of stichting een DIMONAverklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen
personeelsregister
Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten

9087

31,4

26,5

OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE
OMVANG OF UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN
Niet-recurrente opbrengsten
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Niet-recurrente kosten
Niet-recurrente bedrijfskosten
Niet-recurrente financiële kosten

76
76A
76B
66
66A
66B

926
926

FINANCIËLE RESULTATEN
Geactiveerde interesten

6502
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VKT-vzw 6.6

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

Boekjaar

VERBONDEN ENTITEITEN OF GEASSOCIEERDE VENNOOTSCHAPPEN
Waarborgen toegestaan in hun voordeel
Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel

9294
9295

BESTUURDERS EN NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE VERENIGING
OF STICHTING RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN
ZONDER VERBONDEN ENTITEITEN TE ZIJN, OF ANDERE ENTITEITEN DIE DOOR
DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD
WORDEN
Uitstaande vorderingen op deze personen
Voornaamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel
afgeloste of afgeschreven bedragen of bedragen waarvan werd afgezien

9500

Waarborgen toegestaan in hun voordeel
Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel

9501
9502
Boekjaar

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)
De bezoldiging van de commissaris voor het uitoefenen van zijn mandaat betreffende het boekjaar
2021
Fiscale advisering verbonden personen

4.019
191

Boekjaar

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE
MARKTVOORWAARDEN
Transacties die rechtstreeks of onrechtstreeks zijn aangegaan tussen de vereniging of stichting en
de leden van de leidinggevende, de toezichthoudende of de bestuursorganen
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VKT-vzw 6.7

Sociale balans

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

32901

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

Tijdens het boekjaar en het vorige
boekjaar

Codes

1.

Voltijds

2.

(boekjaar)

Deeltijds

3.

(boekjaar)

Totaal (T)
of totaal in
voltijdse
equivalenten
(VTE)

3P.

(boekjaar)

Totaal (T) of
totaal in voltijdse
equivalenten
(VTE)
(vorig boekjaar)

Gemiddeld aantal werknemers
Aantal daadwerkelijk gepresteerde
uren

100
101

35.872

12.541

48.413

T

38.145

T

Personeelskosten

102

1.368.222

347.279

1.715.501

T

1.408.604

T

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar
Aantal werknemers
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd
Overeenkomst voor een bepaalde tijd
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk
Vervangingsovereenkomst
Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen
lager onderwijs
secundair onderwijs
hoger niet-universitair onderwijs
universitair onderwijs
Vrouwen
lager onderwijs
secundair onderwijs
hoger niet-universitair onderwijs
universitair onderwijs
Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel
Bedienden
Arbeiders
Andere

22,1

Codes

30,5

1.

Voltijds

31,4 VTE

2.

105

22

110

22

111

26,5 VTE

3.

Deeltijds

Totaal in
voltijdse
equivalenten

32

31,9

7

26,9

25

5

112
113

120

11

14

15

1200

3

6

4,8

1201

1

4

1,8

1202

3

3

3,6

1203

4

1

4,8

121

11

18

16,9

1210

6

4

7,3

1211

1

6

2,2

1212

1

5

2,8

1213

3

3

4,6

22

32

31,9

130
134
132
133
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VKT-vzw 6.7

TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

Codes

1.

Voltijds

2.

Deeltijds

3.

Totaal in
voltijdse
equivalenten

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

205

3

86

22,4

305

2

81

19,6

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

INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Codes

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten
laste van de werkgever
Aantal betrokken werknemers
Aantal gevolgde opleidingsuren
Nettokosten voor de vereniging of stichting
waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding
waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen
waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering)

Mannen

Codes

5801

5811

5802

5812

5803

5813

58031

58131

58032

58132

58033

58133

Vrouwen

Totaal van de minder formele en informele voortgezette
beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever
Aantal betrokken werknemers
Aantal gevolgde opleidingsuren
Nettokosten voor de vereniging of stichting

5821

15 5831

44

5822

93 5832

337

5823

2.382 5833

6.513

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
werkgever
Aantal betrokken werknemers
Aantal gevolgde opleidingsuren
Nettokosten voor de vereniging of stichting

5841

5851

5842

5852

5843

5853
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Waarderingsregels
Onverminderd de hierna vermelde waarderingsregels gelden de waarderingsregels zoals deze bepaald worden in het koninklijk besluit van
30 januari 2001 met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen. Tenzij anders vermeld, verwijzen de artikelnummers naar de
desbetreffende artikelen van voornoemd koninklijk besluit van 30 januari 2001.
1. WAARDERING VAN ACTIVA
Onverminderd de hierna vermelde waarderingsregels wordt elk actief¬bestanddeel afzonderlijk gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat
bedrag in de balans opgenomen, onder aftrek van de afschrijvingen en waardeverminderingen op het betrokken actiefbestanddeel.
Onverminderd de hierna vermelde specifieke waarderingsregels, wordt onder aanschaffingswaarde verstaan:
1.de aanschaffingsprijs, die naast de aankoopprijs ook de bijkomende kosten omvat, zoals niet terugbetaalbare belastingen en vervoerskosten;
ofwel,
2.de vervaardigingsprijs. die naast de aanschaffingskosten van de grondstoffen, verbruiksgoederen en hulpstoffen, de productiekosten omvat
die rechtstreeks aan het individuele product of aan de productengroep toerekenbaar zijn evenals het evenredig deel van de productiekosten die
slechts onrechtstreeks aan het individuele product of productengroep toerekenbaar zijn, voor zover deze kosten op de normale productieperiode
betrekking hebben; ofwel,
3.de inbrengwaarde, die overeenstemt met de bedongen waarde van de inbreng, belastingen en kosten met betrekking tot de inbreng niet
inbegrepen.
1.1. OPRICHTINGSKOSTEN
Oprichtingskosten, andere dan herstructureringskosten, worden geactiveerd.
Ze omvatten, in voorkomend geval :
- de kosten van oprichting en kapitaalverhoging,
- de kosten bij uitgifte van leningen,
- de overige oprichtingskosten, zoals belastingen en kosten m.b.t. de inbreng.
De oprichtingskosten worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde.
1.2. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde.
Andere dan van derden verworven immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs, voor zover deze niet hoger is dan een
voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstig rendement voor de onderneming van deze vaste activa.
1.3. MATERIELE VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa, andere dan deze verworven tegen betaling van een lijfrente of op grond van leasing of gelijkaardige overeenkom¬sten,
worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde.
1.4. FINANCIELE VASTE ACTIVA
1.4.1. Deelnemingen en aandelen
Deelnemingen en aandelen worden gewaardeerd tegen :
- aanschaffingsprijs, inclusief de bijkomende kosten,
- inbrengwaarde.
1.4.2. Vastrentende effecten
De vastrentende effecten worden gewaardeerd tegen :
aanschaffingsprijs. exclusief / inclusief de bijkomende kosten,
- inbrengwaarde.
Wanneer evenwel het actuariële rendement berekend bij de aankoop, met inachtneming van hun terugbetalingswaarde op vervaldag, verschilt van
hun nominale rendement, wordt het verschil tussen de aanschaffingswaarde en de terugbetalingswaarde pro rata temporis voor de resterende
looptijd van de effecten in resultaat genomen als bestanddeel van de renteopbrengst van deze effecten en, naar gelang het geval, toegevoegd
of afgetrokken van de aanschaffingswaarde van de effecten, tenzij dat de weerslag van de inresultaatneming van het actuariële rendement ten
opzichte van de inresultaatneming van het louter nominale rendement te verwaarlozen is. De inresultaatneming van dit verschil geschiedt, in
voorkomend geval,
op lineaire basis.
Voor effecten met een rendement dat, volgens de uitgiftevoorwaarden, uitsluitend voortkomt uit het verschil tussen de uitgifteprijs en de
terugbetalingswaarde, geschiedt de inresultaatneming van dit verschil op geactualiseerde basis, uitgaande van het actuariële rendement bij
aankoop.
1.4.3. Vorderingen
Onverminderd de bepalingen van artikel 67 §2 en artikel 73, worden vorderingen, uitgedrukt in Euro, geboekt tegen hun nominale waarden.
1.5. VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING
1.5.1. Grond en hulpstoffen en handelsgoederen
De grond en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of tegen de marktwaarde op balansdatum als die lager
is. De waardering tegen de lagere marktwaarde mag niet worden gehandhaafd, indien achteraf de marktwaarde hoger is dan de lagere waarde
waartegen de voorraad werd gewaardeerd.
De aanschaffingswaarde van de grond en handelsgoederen wordt bepaald, conform art. 43, eerste lid :
- aanschaffingswaarde
1.5.2. Werken in uitvoering
Niet van toepassing.
1.6. VORDERINGEN OP MEER EN OP MINDER DAN EEN JAAR
Onverminderd de bepalingen van artikel 67 §2 en artikel 73, worden vorderingen, uitgedrukt in Euro, geboekt tegen hun nominale waarde.
1.7. GELDBELEGGINGEN
1. De eigen aandelen worden geboekt tegen aanschaffingsprijs, inclusief de bijkomende kosten.
2. De aandelen worden gewaardeerd tegen :
- aanschaffingsprijs, inclusief de bijkomende kosten
- inbrengwaarde.
3. De vastrentende effecten worden gewaardeerd tegen :
- aanschaffingsprijs, inclusief de bijkomende kosten
- inbrengwaarde.
Wanneer evenwel het actuariële rendement berekend bij de aankoop, met inachtneming van hun terugbetalingswaarde op vervaldag, verschilt van
hun nominale rendement, wordt het verschil tussen de aanschaffingswaarde en de terugbetalingswaarde pro rata temporis voor de resterende
looptijd van de effecten in resultaat genomen als bestanddeel van de renteopbrengst van deze effecten en, naar gelang het geval, toegevoegd
of afgetrokken van de aanschaffingswaarde van de effecten, tenzij dat de weerslag van de inresultaatneming van het actuariële rendement ten
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opzichte van de inresultaatneming van het louter nominale rendement te verwaarlozen is. De inresultaatneming van dit verschil geschiedt, in
voorkomend geval,
- op lineaire basis.
Voor effecten met een rendement dato, volgens de uitgiftevoorwaarden, uitsluitend voortkomt uit het verschil tussen de uitgifteprijs en de
terugbetalingswaarde, geschiedt de inresultaatneming van dit verschil op geactualiseerde basis, uitgaande van het actuariële rendement bij
aankoop.
1.8. LIQUIDE MIDDELEN
De liquide middelen worden geboekt tegen nominale waarde.
1.9. OVERLOPENDE REKENINGEN
Onder deze rubriek wordt het volgende opgenomen:
- kosten en opbrengsten die op het boekjaar of op het vorige boekjaar betrekking hebben.
- Ongeacht de datum waarop die kosten worden betaald of die opbrengsten worden geïnd.
- Behalve indien de effectieve inning van de opbrengsten onzeker is.
In 2021 zijn voor 26.457 EUR kosten overgedragen naar 2022 omdat deze kosten betrekking hebben op projecten in dat boekjaar.

Waardering tegen aanschaffingswaarde
2. WAARDERING VAN PASSIVA
2.1. VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN
Voorzieningen voor risico's en kosten worden aangelegd voor voorzienbare risico's en duidelijk omschreven verliezen of kosten, die ontstaan
zijn tijdens het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft of tijdens voorafgaande boekjaren en die op de balansdatum zeker of
waarschijnlijk zijn, doch waarvan het bedrag niet vaststaat.
2.2. UITGESTELDE BELASTINGEN
De uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies en gerealiseerde meer¬waarden worden oorspronkelijk gewaardeerd tegen het normale bedrag van
de belasting die erop zou zijn geheven, indien die subsi¬dies en meerwaarden zouden zijn belast ten laste van het boekjaar waarin zij werden
geboekt. De waardering geschiedt op basis van de gemiddelde belastingvoet.
Zij worden gewaardeerd na aftrek van de weerslag van de belasting¬verminderingen en vrijstellingen waarvan op het ogenblik dat deze subsidies
en meerwaarden worden geboekt kan worden vermoed dat zij, in een nabije toekomst, zullen leiden tot een lagere belasting op deze subsidies en
meerwaarden.
2.3. SCHULDEN OP MEER EN OP MINDER DAN EEN JAAR.
Onverminderd de overige bepalingen van artikel 77 worden schulden, uitgedrukt in Euro, geboekt tegen hun nominale waarde.
De verplichtingen uit de gebruiksrechten betreffende materiële vaste activa waarover de onderneming beschikt op grond van leasing of
gelijkaardige overeenkomsten, worden ieder jaar gewaardeerd ten belope van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen,
dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft.
2.4. OVERLOPENDE REKENINGEN
Onder deze rubriek wordt het volgende opgenomen:
- kosten en opbrengsten die op het boekjaar of op het vorige boekjaar betrekking hebben.
- Ongeacht de datum waarop die kosten worden betaald of die opbrengsten worden geïnd.
- Behalve indien de effectieve inning van de opbrengsten onzeker is.
In 2021 zijn er voor 226.250 EUR toe te rekenen kosten opgenomen die te wijten zijn aan een vertraagde uitvoering van projecten ten gevolge
van de Covid19 pandemie.
In 2021 zijn voor 10.000 EUR over te dragen opbrengsten opgenomen. Dit bedrag is geïnd in 2021 maar is bestemd voor een project in 2022.

Waardering tegen aanschaffingswaarde
3. AFSCHRIJVINGEN
3.1. OPRICHTINGSKOSTEN
Volgende oprichtingskosten. andere dan geactiveerde kosten bij uitgifte van lening, worden afgeschreven :
ereloon notaris: 0 % - 100 %
ereloon accountant: 0 % - 100 %
consultancykosten: 0 % - 100 %
De afschrijving van de kosten bij uitgifte van lening worden gespreid over de looptijd van de lening.
3.2. IMMATERIELE VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa met een beperkte gebruiksduur worden jaarlijks afgeschreven volgens :
- het lineair stelsel tegen het aangegeven percentage op de aanschaffingswaarde, of,
- het degressieve stelsel, conform art.34. K.B. 4 maart 1965 tot uitvoering van het Wetboek der Inkomstenbelastingen, op basis van de vermelde
lineaire percentages.
zoals bepaald in onderstaand schema:
Software: 33%,
Kosten van ontwikkeling: 20%
Concessies, octrooien, licenties, know-how en andere gelijkaardige rechten: 20%
Goodwill: 20%
De aldus geboekte afschrijvingen worden slechts teruggenomen wanneer blijkt dat bovenvermeld afschrijvingsplan, wegens gewijzigde economische
of technologische omstandigheden, een te snelle afschrijving tot gevolg heeft gehad.
Er worden aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen geboekt op immateriële vaste activa waarvan de gebruiksduur is beperkt, wanneer,
ingevolge hun technische ontaarding of wegens wijziging van economische of techno¬logische omstandigheden hun boekhoudkundige waarde hoger is
dan hun gebruikswaarde. Deze aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen worden teruggenomen ten belope van het surplus ten opzichte van de
normale afschrijvingen, wanneer zij niet langer verantwoord zijn.
Voor immateriële vaste activa waarvan de gebruiksduur niet is beperkt wordt slechts tot waardeverminderingen overgegaan in geval van duurzame
minderwaarde of ontwaarding.
Wordt in uitzonderlijke gevallen de afschrijving van kosten voor onderzoek en ontwikkeling of van goodwill over meer dan vijf jaar gespreid
dan moet dit worden verantwoord in de toelichting.
3.3. MATERIELE VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur worden jaarlijks afgeschreven volgens :
- het lineair stelsel tegen het aangegeven percentage op de aanschaffingswaarde, of,
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- het degressieve stelsel, conform art.34. K.B. 4 maart 1965 tot uitvoering van het Wetboek der Inkomstenbelastingen, op basis van de vermelde
lineaire percentages.
zoals bepaald in onderstaand schema:
Gebouwen: 5%
Kosten derden gebouw: 5%
Installaties, machines en uitrusting: max. 40%
Werktuigen: max. 40%
Klein materieel: max. 40%
Meubilair: max. 40%
Bureelmachines: max. 40%
Rollend Materieel: max. 40%
Leasing Rollend materieel: max. 20%
Kantoorinrichting: max. 40%
Bijkomende kosten: 0%-100%
De aldus geboekte afschrijvingen worden slechts teruggenomen wanneer blijkt dat bovenvermeld afschrijvingsplan, wegens gewijzigde economische
of technologische omstandigheden, een te snelle afschrijving tot gevolg heeft gehad.
In voorkomend geval wordt de geherwaardeerde waarde van een materieel vast actief waarvan de gebruiksduur beperkt is, afgeschreven over de
vermoedelijke residuele gebruiksduur volgens bovenstaand schema.
Er worden aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen geboekt op materiële vaste activa waarvan de gebruiksduur is beperkt, wanneer,
ingevolge hun technische ontaarding of wegens wijziging van economische of techno¬logische omstandigheden hun boekhoudkundige waarde hoger is
dan hun gebruikswaarde. Deze aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen worden teruggenomen ten belope van het surplus ten opzichte van de
normale afschrijvingen, wanneer zij niet langer verantwoord zijn.
Voor buiten gebruik gestelde of niet meer duurzaam tot de activiteit van de onderneming bijdragende materiële vaste activa, wordt in
voorkomend geval tot een uitzonderlijke afschrijving overgegaan om rekening te houden met de waarschijnlijke realisatiewaarde van de
betrokken activa.
4. WAARDEVERMINDERINGEN
4.1. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
Voor immateriële vaste activa waarvan de gebruiksduur niet is be¬perkt wordt slechts tot waardeverminderingen overgegaan ingeval van duurzame
minderwaarde of ontwaarding.
4.2. MATERIELE VASTE ACTIVA
Voor materiële vaste activa waarvan de gebruiksduur niet is beperkt wordt slechts tot waardeverminderingen overgegaan ingeval van duurzame
minderwaarde of ontwaarding.
4.3. FINANCIELE VASTE ACTIVA
Voor de deelnemingen en de aandelen die onder deze rubriek zijn opgenomen, wordt tot waardevermindering overgegaan ingeval van duurzame
minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rendabiliteit of de vooruitzichten van de vennootschap waarin de deelnemingen
of de aandelen worden aangehouden.
Op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in deze rubriek zijn opgenomen, worden waardeverminderingen toegepast zo er voor
het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling hiervan op de vervaldag.
4.4. VORDERINGEN OP MEER OF MINDER DAN EEN JAAR.
Op vorderingen op meer of minder dan één jaar, die niet onder de "Financiële vaste activa" worden opgenomen; worden waardeverminderingen
toegepast.
- zo er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling hiervan op de vervaldag,
- wanneer hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekwaarde vastgesteld overeenkomstig artikel 67.
Op vorderingen op meer of minder dan één jaar worden aanvullende waarde¬verminderingen geboekt, om rekening te houden hetzij met de evolutie
van hun realisatie of marktwaarde, hetzij met de risico's inherent aan de aard van de betrokken producten of van de gevoerde activiteit.
4.5. VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING
Op de voorraad grond en hulpstoffen en handelsgoederen worden aan¬vullende waardeverminderingen geboekt, om rekening te houden hetzij met
de evolutie van hun realisatie of marktwaarde, hetzij met de risico's inherent aan de aard van de betrokken producten of van de gevoerde
activiteit.
4.6. GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN
Op geldbeleggingen en liquide middelen worden waardeverminderingen toegepast wanneer de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting
lager is dan de aanschaffingswaarde.
Aanvullende waardeverminderingen worden geboekt om rekening te hou¬den met de evolutie van hun realisatie of marktwaarde.
5. HERWAARDERINGEN
Materiële vaste activa en de deelnemingen en aandelen die onder de financiële vaste activa voorkomen worden geherwaardeerd, wanneer de waarde
van deze activa, bepaald in functie van hun nut voor de onderneming, op vaststaande en duurzame wijze uitstijgt boven hun boekwaarde. Wanneer
de betrokken activa noodzakelijk zijn voor de voortzetting van het bedrijf van de onderneming of van een onderdeel daarvan mogen zij slechts
worden geherwaardeerd in de mate waarin de aldus uitgedrukte meerwaarde wordt verantwoord door de rendabiliteit van de onderneming of van het
betrokken bedrijfsonderdeel.
6. OMREKENING VAN VREEMDE VALUTA
Indien op balansdatum tegoeden, schulden en verbintenissen in vreemde valuta tot het vermogen van de vennootschap behoren of dit vermogen
belasten worden zij omgerekend tegen de slotkoers op de contantmarkt op balansdatum of de eerstvolgende noteringsdag.
De resultaten uit de omrekening van vreemde valuta worden als volgt in het resultaat van het boekjaar opgenomen:
- positieve omrekeningsverschillen worden naar het resultaat van het boekjaar overgedragen waarin zij definitief gerealiseerd zijn;
- negatieve omrekeningsverschillen worden rechtstreeks ten laste genomen in het boekjaar waarin zij ontstaan.

TOELICHTING GEVOLGEN COVID19 PANDEMIE
In 2021 heeft Z33 nog gevolgen ondervonden van de Covid19 pandemie. Z33 was het hele jaar door open voor bezoekers, maar groepsbezoeken en
evenementen waren gedurende vele maanden onmogelijk vanwege de geldende coronamaatregelen. Dit had een negatief effect op de eigen inkomsten.
Dit tijdelijke effect op de eigen inkomsten vormt geen bedreiging voor de toekomstige werking van Z33. De continuïteit van de VZW blijft
verzekerd.
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