
JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN

VERENIGINGEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van de neerlegging)

Naam: 
Association Belge de Lutte contre la Mucoviscidose - Belgische Vereniging voor Strijd tegen
Mucoviscidose

Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk

Adres: Avenue Joseph Borlé Nr: 12 Bus: 

Postnummer: 1160 Gemeente: Oudergem

Land: België

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van Brussel, franstalige

Internetadres: 

Ondernemingsnummer BE 0408.938.142

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

14-12-2018

JAARREKENING IN EURO goedgekeurd door de algemene
vergadering van

27-03-2021

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 01-01-2020 tot 31-12-2020

Vorig boekjaar van 01-01-2019 tot 31-12-2019

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

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

VKT-vzw 6.1.1, VKT-vzw 6.1.3, VKT-vzw 7, VKT-vzw 8

1/19



Nr. BE 0408.938.142 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

BORREY  Pascal

Bediende 
Rue de l'Arbre du Tiège 2
1435 Corbais
BELGIË

Voorzitter van de Raad van Bestuur

LEMMENS  An

Heuvelstraat  138
3390 Tielt-Winge
BELGIË

Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur

SIMAL  Stéphane

Zelfstandig
Rue du Coin de Terre 23
1420 Braine-l'Alleud
BELGIË

Bestuurder

TILMANT  Joëlle

Bediende
Rue Bois Bourdon 83
7080 Frameries
BELGIË

Bestuurder

AERTS Erik

Bediende
Rommekeshof  7
2830 Willebroek
BELGIË

Begin van het mandaat: 30-03-2019 Bestuurder

DE SCHRYVER  Rika

Bediende
Kleemputtenstraat  33
1770 Liedekerke
BELGIË

Begin van het mandaat: 30-03-2019 Bestuurder

KLEIN  David

Bediende

2/19



Nr. BE 0408.938.142 VKT-vzw 2.1

Spiegelhofvoetweg  46
1850 Grimbergen
BELGIË

Begin van het mandaat: 30-03-2019 Bestuurder

PROESMANS  Marijke

Onderzoekster/Geneesheer
Lindelaan  13
3001 Heverlee
BELGIË

Begin van het mandaat: 30-03-2019 Bestuurder

WUSTEFELD  Pierre André

Op Pensioen
Rue du Bois de Linthout  25
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
BELGIË

Begin van het mandaat: 30-03-2019 Bestuurder

QUALI-AUDIT -RÉVISEURS D'ENTREPRISE SPRL (B100)

BE 0877.537.224
Boulevard du Centenaire  93
1325 Dion-Valmont
BELGIË

Direct of indirect vertegenwoordigd door:

DOCHEN  Ghislain (A01574)

Bedrijfsrevisor
Boulevard du centenaire  93
1325 Chaumont-Gistoux

3/19



Nr. BE 0408.938.142 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 boekhouder-
fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn
opdracht.
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Nr. BE 0408.938.142 VKT-vzw 3.1

JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA
Oprichtingskosten 20

VASTE ACTIVA 21/28 1.337.177 30.429
Immateriële vaste activa 6.1.1 21

Materiële vaste activa 6.1.2 22/27 1.337.177 30.429
Terreinen en gebouwen 22 1.286.030 24.789
Installaties, machines en uitrusting 23

Meubilair en rollend materieel 24 51.147 5.640
Leasing en soortgelijke rechten 25

Overige materiële vaste activa 26

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27

Financiële vaste activa 6.1.3 28

VLOTTENDE ACTIVA 29/58 5.563.330 6.192.885
Vorderingen op meer dan één jaar 29

Handelsvorderingen 290

Overige vorderingen 291

Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 20.721 23.489
Voorraden 30/36 20.721 23.489
Bestellingen in uitvoering 37

Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 112.238 91.977
Handelsvorderingen 40 109.075 91.977
Overige vorderingen 41 3.163

Geldbeleggingen 50/53 4.137.805 4.137.771
Liquide middelen 54/58 1.214.856 1.813.717
Overlopende rekeningen 490/1 77.708 125.931

TOTAAL VAN DE ACTIVA 20/58 6.900.506 6.223.314
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Nr. BE 0408.938.142 VKT-vzw 3.2

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN 10/15 3.692.907 4.204.930
Fondsen van de vereniging of stichting 6.2 10 3.196.906 3.196.906
Herwaarderingsmeerwaarden 12

Bestemde fondsen en andere reserves 6.2 13 917.948 917.948
Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) 14 -421.946 90.077
Kapitaalsubsidies 15

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE
BELASTINGEN 6.2 16 100.000
Voorzieningen voor risico's en kosten 160/5 100.000

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160

Belastingen 161

Grote herstellings- en onderhoudswerken 162

Milieuverplichtingen 163

Overige risico's en kosten 164/5 100.000
Voorzieningen voor terug te betalen subsidies en
legaten en voor schenkingen met terugnemingsrecht 167

Uitgestelde belastingen 168

SCHULDEN 17/49 3.207.599 1.918.384
Schulden op meer dan één jaar 6.3 17 641.017

Financiële schulden 170/4 641.017
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke
schulden 172/3 641.017
Overige leningen 174/0

Handelsschulden 175

Vooruitbetalingen op bestellingen 176

Overige schulden 178/9

Schulden op ten hoogste één jaar 6.3 42/48 2.566.582 1.918.384
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen 42 31.074
Financiële schulden 43 550.000

Kredietinstellingen 430/8 550.000
Overige leningen 439

Handelsschulden 44 1.853.775 1.750.562
Leveranciers 440/4 1.853.775 1.750.562
Te betalen wissels 441

Vooruitbetalingen op bestellingen 46

Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten 45 130.913 167.002

Belastingen 450/3 7.037 33.364
Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 123.876 133.638

Overige schulden 48 820 820
Overlopende rekeningen 492/3

TOTAAL VAN DE PASSIVA 10/49 6.900.506 6.223.314
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Nr. BE 0408.938.142 VKT-vzw 4

RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten
Brutomarge (+)/(-) 9900 597.760 1.744.279

Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 76A 9.180 153.111
Omzet 70 451.314 312.136
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies 73 3.035.405 4.319.980
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten
en diverse goederen 60/61 3.295.165 3.469.221

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) 62 1.134.531 989.283
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa 630 22.338 4.752
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen
in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) (+)/(-) 631/4 3.007
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) 635/9 -100.000 100.000
Andere bedrijfskosten 640/8 25.151 12.019
Als herstructureringskosten geactiveerde
bedrijfskosten (-) 649

Niet-recurrente bedrijfskosten 66A 2.924 18.994
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-) 9901 -487.184 616.225
Financiële opbrengsten 6.4 75/76B 49 953

Recurrente financiële opbrengsten 75 49 953
Niet-recurrente financiële opbrengsten 76B

Financiële kosten 6.4 65/66B 24.888 2.337
Recurrente financiële kosten 65 24.888 2.337
Niet-recurrente financiële kosten 66B

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-) 9903 -512.023 614.841
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 780

Overboeking naar de uitgestelde belastingen 680

Belastingen op het resultaat (+)/(-) 67/77

Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9904 -512.023 614.841
Onttrekking aan de belastingvrije reserves 789

Overboeking naar de belastingvrije reserves 689

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905 -512.023 614.841
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Nr. BE 0408.938.142 VKT-vzw 5

RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen winst (verlies) (+)/(-) 9906 -421.946 90.077
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905 -512.023 614.841
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)/(-) 14P 90.077 -524.764

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

Toevoeging aan de bestemde fondsen en andere reserves 691

Over te dragen winst (verlies) (+)/(-) 14 -421.946 90.077
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Nr. BE 0408.938.142 VKT-vzw 6.1.2

TOELICHTING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

MATERIËLE VASTE ACTIVA
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8199P XXXXXXXXXX 547.494
Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8169 1.329.086
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8179

Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8189

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8199 1.876.579
Meerwaarden per einde van het boekjaar 8259P XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8219

Verworven van derden 8229

Afgeboekt 8239

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8249

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8259

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8329P XXXXXXXXXX 517.065
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8279 22.338
Teruggenomen 8289

Verworven van derden 8299

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8309

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8319

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8329 539.403
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 22/27 1.337.177
WAARVAN
In volle eigendom van de vereniging of stichting 8349
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Nr. BE 0408.938.142 VKT-vzw 6.2

STAAT VAN DE FONDSEN, BESTEMDE FONDSEN EN VOORZIENINGEN

Boekjaar Vorig boekjaar

FONDSEN
Beginvermogen 1.696.906 1.696.906
Permanente financiering 1.500.000 1.500.000

Bedragen

Wijzigingen tijdens het boekjaar

BESTEMDE FONDSEN
Waarderingsregels gekozen om de bestemde bedragen te bepalen

Wanneer de inkomsten de uitgaven van een gegeven boekjaar significant overschrijden, in de meeste gevallen dankzij een
 onverwachte gift, wordt een bedrag op geaffecteerde fondzen gezet op beslissing van de RVB.
Aanspraken op die geaffecteerde fondzen worden,op beslissing van de RVB gemaakt om projecten te financieren die een
 verschil maken in de strijd tegen mucoviscidose, voornamelijk wetenschappelijke onderzoeksprojecten.

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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Nr. BE 0408.938.142 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 42 31.074
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5
jaar 8912 127.769
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar 8913 513.248
GEWAARBORGDE SCHULDEN
Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

Financiële schulden 8921

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden 891

Overige leningen 901

Handelsschulden 8981

Leveranciers 8991

Te betalen wissels 9001

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 1.222.091
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden 892 1.222.091
Overige leningen 902

Handelsschulden 8982

Leveranciers 8992

Te betalen wissels 9002

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 1.222.091
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Nr. BE 0408.938.142 VKT-vzw 6.4

RESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PERSONEEL
Werknemers waarvoor de vereniging of stichting een DIMONA-
verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen
personeelsregister

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten 9087 17,2 15,8
OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE
OMVANG OF UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN
Niet-recurrente opbrengsten 76 9.180 153.111

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 76A 9.180 153.111
Niet-recurrente financiële opbrengsten 76B

Niet-recurrente kosten 66 2.924 18.994
Niet-recurrente bedrijfskosten 66A 2.924 18.994
Niet-recurrente financiële kosten 66B

FINANCIËLE RESULTATEN
Geactiveerde interesten 6502
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Nr. BE 0408.938.142 VKT-vzw 6.5

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Codes Boekjaar

DOOR DE VERENIGING OF STICHTING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK
BELOOFDE PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN
OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN 9149

Waarvan
Door de vereniging of stichting geëndosseerde handelseffecten in omloop 9150

ZAKELIJKE ZEKERHEDEN
Zakelijke zekerheden die door de vereniging of stichting op haar eigen activa werden
gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de
vereniging of stichting

Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa 91611 1.261.240
Bedrag van de inschrijving 91621 1.361.250
Voor de onherroepelijke mandaten tot hypothekeren, het bedrag waarvoor de
volmachthebber krachtens het mandaat inschrijving mag nemen 91631 1.361.250

Pand op het handelsfonds
Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd en waarvoor registratie plaatsvindt 91711

Voor de onherroepelijke mandaten tot verpanding van het handelsfonds, het bedrag
waarvoor de volmachthebber krachtens het mandaat tot registratie mag overgaan 91721

Pand op andere activa of onherroepelijke mandaten tot verpanding van andere activa
Boekwaarde van de bezwaarde activa 91811

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd 91821

Gestelde of onherroepelijk beloofde zekerheden op de nog door de vereniging of stichting te
verwerven activa

Bedrag van de betrokken activa 91911

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd 91921

Voorrecht van de verkoper
Boekwaarde van het verkochte goed 92011

Bedrag van de niet-betaalde prijs 92021

Zakelijke zekerheden die door de vereniging of stichting op haar eigen activa werden
gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van
derden

Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa 91612

Bedrag van de inschrijving 91622

Voor de onherroepelijke mandaten tot hypothekeren, het bedrag waarvoor de
volmachthebber krachtens het mandaat inschrijving mag nemen 91632

Pand op het handelsfonds
Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd en waarvoor registratie plaatsvindt 91712

Voor de onherroepelijke mandaten tot verpanding van het handelsfonds, het bedrag
waarvoor de volmachthebber krachtens het mandaat tot registratie mag overgaan 91722

Pand op andere activa of onherroepelijke mandaten tot verpanding van andere activa
Boekwaarde van de bezwaarde activa 91812

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd 91822

Gestelde of onherroepelijk beloofde zekerheden op de nog door de vereniging of stichting te
verwerven activa

Bedrag van de betrokken activa 91912

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd 91922

Voorrecht van de verkoper
Boekwaarde van het verkochte goed 92012

Bedrag van de niet-betaalde prijs 92022

Boekjaar

BEDRAG, AARD EN VORM VAN BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE
BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN
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Nr. BE 0408.938.142 VKT-vzw 6.5

REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE
PERSONEELS- OF DIRECTIELEDEN

Beknopte beschrijving

Genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken

Code Boekjaar

PENSIOENEN DIE DOOR DE VERENIGING OF STICHTING ZELF WORDEN
GEDRAGEN
Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk 9220

Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

Boekjaar

AARD EN ZAKELIJK DOEL VAN BUITENBALANS REGELINGEN
Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn
en voor zover de openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de
beoordeling van de financiële positie van de vereniging of stichting

Boekjaar

ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN (MET
INBEGRIP VAN DEZE DIE NIET KUNNEN WORDEN BECIJFERD)
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Nr. BE 0408.938.142 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 9294

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel 9295

BESTUURDERS EN NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE VERENIGING
OF STICHTING RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN
ZONDER VERBONDEN ENTITEITEN TE ZIJN, OF ANDERE ENTITEITEN DIE DOOR
DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD
WORDEN
Uitstaande vorderingen op deze personen 9500

Voornaamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel
afgeloste of afgeschreven bedragen of bedragen waarvan werd afgezien

Waarborgen toegestaan in hun voordeel 9501

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel 9502

Boekjaar

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)
Erelonen commissaris: 5601 BTW inclusieve 5.601

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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Nr. BE 0408.938.142 VKT-vzw 6.7

Sociale balans

Nummers van de paritaire comités die voor de vereniging of stichting bevoegd
zijn: 337

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

Tijdens het boekjaar en het vorige
boekjaar

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

equivalenten
(VTE)

3P. Totaal (T) of
totaal in voltijdse

equivalenten
(VTE)

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

Gemiddeld aantal werknemers 100 14 4,4 17,2 VTE 15,8 VTE

Aantal daadwerkelijk gepresteerde
uren 101 23.674 5.578 29.252 T 26.274 T

Personeelskosten 102 918.182 216.349 1.134.531 T 989.283 T

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

voltijdse
equivalenten

Aantal werknemers 105 13 4 16,2

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 110 13 3 15,3

Overeenkomst voor een bepaalde tijd 111 1 0,9

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 112 0 0

Vervangingsovereenkomst 113 0 0

Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen 120 7 0 7

lager onderwijs 1200 0 0

secundair onderwijs 1201 3 0 3

hoger niet-universitair onderwijs 1202 1 0 1

universitair onderwijs 1203 3 0 3

Vrouwen 121 6 4 9,2

lager onderwijs 1210 0 0

secundair onderwijs 1211 4 0 4

hoger niet-universitair onderwijs 1212 1 0 1

universitair onderwijs 1213 1 4 4,2

Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel 130 0 0

Bedienden 134 13 4 16,2

Arbeiders 132 0 0

Andere 133 0 0
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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 1 1 1,8

UITGETREDEN
Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring
aangegeven of een in het algemeen personeelsregister
opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het
boekjaar een einde nam 305 1 2 1,9

INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Codes Mannen Codes Vrouwen

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten
laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers 5801 2 5811 1

Aantal gevolgde opleidingsuren 5802 39 5812 30

Nettokosten voor de vereniging of stichting 5803 884 5813 694

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding 58031 884 58131 694

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen 58032 58132

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) 58033 58133

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

Aantal betrokken werknemers 5821 5831

Aantal gevolgde opleidingsuren 5822 5832

Nettokosten voor de vereniging of stichting 5823 5833

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
werkgever

Aantal betrokken werknemers 5841 5851

Aantal gevolgde opleidingsuren 5842 5852

Nettokosten voor de vereniging of stichting 5843 5853
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Waarderingsregels

Belgische Vereniging voor Strijd tegen Mucoviscidose    VZW 
J. Borlelaan, 12
1160 Brussel

SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS

1. Woord vooraf

De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het
 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De Raad van Bestuur van elke vereniging bepaalt de regels die, rekening houdend met haar eigen kenmerken, gelden voor de waardering van de
 inventaris. De vereniging vat de waarderingsregels samen in de bijlage van de jaarrekening. De samenvatting moet voldoende nauwkeurig zijn
 zodat inzicht wordt verkregen in de toegepaste waarderingsmethoden.

Als blijkt dat de waarderingsregels niet beantwoorden aan de criteria voor een betrouwbaar imago, moet de vereniging ze aanpassen. De Raad van
 Bestuur moet een nieuwe versie van de waarderingsregles goedkeuren. Een samenvatting van de aangepaste waarderingsregels moet gepubliceerd
 worden als bijlage bij de jaarverslagen. Deze samenvatting moet de aanpassingen en de gevolgen hiervan op de samenstelling van het bilan en
 de resultatenrekening duidelijk maken.

2. Bijzondere regels

MATERIELE ACTIVA 

Materiële vaste activa  worden slechts opgenomen in de activa indien hun aanschaffingswaarde individueel meer dan 1000 EUR bedraagt (BTW
 inbegrepen). De materiële vaste activa worden aan hun aanschaffingswaarde gewaardeerd . 
Voor materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur wordt overgegaan tot afschrijvingen volgens een opgesteld plan.

Bijkomende kosten, met inbegrip van de architectenkosten, volgen de algemene regel en worden afgeschreven volgens dezelde voorwaarden als de
 activa waarop ze van toepassing zijn.

De materiële vaste activa worden afgeschreven volgens de hierna volgende percentages: 

# Gebouwen 30 jaar  3.3 %  lineair
# Kantooruitrusting                 10  jaar 10 %  lineair
# Meubilair                         3 of 5  jaar                 33,3 of 20 %   lineair
# Informatica    3  jaar  33,3 %  lineair
# Kunstwerken                          5  jaar 20 %  lineair
Deze kunstwerken zijn buiten bijgevolg beschadigen ze vlugger.

ERFENISSEN EN SCHENKINGEN

Valorisatie van erfenissen en schenkingen

Te ontvangen erfenissen en schenkingen 

Volgens de aard van de erfenissen of de schenkingen, is de volgende valorisatie voorgesteld:

- terreinen en gebouwen: de waarde van de notariële akte (successiedeclaratie);
- aandelen: beurswaarden op het moment van de inning van de erfenis;
- beschikbare vlottende middelen: waarde in de bank ter inning 
- als de beschikbare middelen bestaan uit buitenlandse deviezen: wisselkoers op het moment van de inning van de erfenis.
 
Ze zijn geboekt als:

- Meestal worden zij geboekt op de resultatenrekening onder de rubriek "Erfenissen" of  "Schenkingen" (rekening 73).
- In sommige gevallen gaat het echter om middelen ter beschikking gesteld van de vereniging om op een permanente wijze de verenigingswerking
 te ondersteunen.  In dit geval worden ze niet op de resultatenrekening geboekt maar onder de rubriek "Eigen Vermogen" (rekening 101
 permanente financiering).
 
 
FINANCIELE ACTIVA 

Financiële activa worden aan de aanschaffingswaarde gewaardeerd.  Ingeval van duurzame minderwaarden worden de waardeverminderingen geboekt
 volgens het oordeel van de Raad van Bestuur.
 
VORDERINGEN 

Vorderingen worden in de balans opgenomen voor hun nominale waarde.

Op de vorderingen terugbetaalbaar op meer dan één jaar en op ten hoogste één jaar worden waardeminderingen toegepast, voor zover er
 onzekerheid bestaat over de betaling hiervan op de vervaldag. Op deze vorderingen mogen eveneens waardeverminderingen worden toegepast
 wanneer hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekwaarde vastgesteld.

GELDBELEGGINGEN

- Waardering van de waarden in de portefeuille 

De niet gerealiseerde minwaarden worden genoteerd op het einde van het boekjaar,  op basis van uittreksels ter beschikking gesteld door de
 financiële instellingen.

De niet gerealiseerde meerwaarden worden niet genoteerd.  De beleggingen worden gewaardeerd aan de gemiddelde verwervingskoers van de
 verschillende aandelen op de dag van de afsluiting.

LIQUIDE MIDDELEN
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De middelen bij de financiële instellingen worden gewaardeerd aan hun nominale waarde.

EIGEN VERMOGEN VAN DE VERENIGING 

De fondsen van de vereniging worden omschreven als het totaal van : 

# Enerzijds, het beginvermogen op de eerste dag  van het eerste boekjaar van de inwerkingtreding van het KB januari 2001, d.b. voor de vzw's
 vanaf 1 januari 2006.
# Anderzijds, de permanente financiering met name de schenkingen, de erfenissen, de subsidies, zowel in contanten als in natura, die
 uitsluitend bestemd zijn om duurzaam bij te dragen tot de activiteit van de vereniging. 

Fondsen worden gewaardeerd aan de nominale waarde. 

BESTEMDE FONDSEN 

Bestemde fondsen worden gevormd vanuit het positieve resultaat dat de vereniging behaalt en waaraan zij een heel specifieke bestemming wenst
 te geven. 
Een bestemd fonds kan een sociaal passief dekken. 
Bovendien kan de Raad van Bestuur nog andere bestemde fondsen aanleggen zoals: investeringsfondsen, pedagogische fondsen, fondsen voor
 bijzondere projecten …. 

RISICO'S en LASTEN 

Voorzieningen voor risico's en lasten worden aangelegd en aangewend volgens een beslissing van de Raad van Bestuur en rekening houdend met de
 principes van de voorzichtigheid. 

Covid-19 en de bevestiging van de continuïteit van de onderneming

De Covid-19-crisis heeft een directe impact gehad die werd opgelegd door de door de regering genomen maatregelen, die leiden tot telewerken,
 tot de sluiting van verkooppunten, de annulering of het uitstellen van bepaalde activiteiten, lokale acties etc. Het gevolg van deze situatie
 is een inkrimping van onze activiteiten ten belope van 9% voor de uitgaven en 20% wat betreft de inkomsten. Deze inkrimping van activiteiten
 leidde tot een historisch tekort van 512 022,97 Euro. De impact van de Covid-19 crisis op het negatieve resultaat van het jaar 2020 is
 beperkt gebleven tot 172 000 Euro dankzij de extra inspanningen van de vereniging op het vlak van fondsenwerving. We moeten ook veststellen
 dat deze crisis ook onverwachte impact heeft: het toenemende gebruik van moderne communicatie en beheerstools om ons aan te passen aan
 de eisen van telewerk intern en extern, bij onze shareholders. Maar ook ons groeiend beroep op online e-commerce technieken heeft ons
 toegelaten het verkoopsgedeelte van onze fondsenwerving te verhogen. Dit is een strategische keuze die ons in de toekomst meer flexibiliteit
 en veerkracht in onze fondsenwerving zal bieden. De hypothese van continuïteit van onze activiteiten wordt hierbij bevestigd en de nodige
 lessen zullen getrokken worden voor ons functioneren op midellange en lange termijn.
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