
BALANS NA WINSTVERDELING 

ACTIVA 

VASTE ACTIVA. 

VKT-VZW 2.1 Nr. 

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

Immateriële vaste activ 

Materiële vaste activa 

Terreinen en gebouwen 

In volie eigendom van de vereniging .......................... 

Overige 

installaties, machines en uitrusting ................................... 

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

Overige 

Meubilair en rollend materieel 

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

Overige 

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

Overige materiële vaste activa 

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

Overige 

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ........................... 

0459.646.871 

Financiële vaste activa ........................ ..................... 

VLOTTENDE ACTIVA ............ 

Vorderingen op meer dan een jaar ..................................... 

Handelsvorderingen 

Overige vorderingen 

waarvan niet-rentedragende vorderingen of 
gekoppeld aan een abnormaal lage rente ... 

Voorraden en bestellingen in uitvoering ............................ 

Voorraden ....................................... .... .......................... 

Besteilingen in uitvoering ........................................ .. .... 

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

Handelsvorderingen 

Ovenge vorderingen ...... ........ 

waarvan niet-rentedragende vorderingen of 
gekoppeld aan een abnormaal lage rente ........... 

Geldbeleggingen ............................... .... ........................ 

Liquide middelen .................................................................. 

Overlopende rekeningen ..................................................... 

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

GordtsG
Text Box
De Rand



/ . N r .  1 0459.646.871 I / VKT-VZW 2.2 1 
PASSIVA Toel. 

EIGEN VERMOGEN 

Fondsen van de verenigin 
Beginvermogen 
Permanente fina 

Herwaarderingsmeerwaarden 

Bestemde fondsen 4.3 

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

Kapitaaisubsidies 

VOORZIENINGEN 4.3 

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

Voorzieningen voor schenkingen en legaten met 
terugnemingsrech 

SCHULDEN 

Schulden op meer dan één jaa 4.4, 

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

Handelsschulden 

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

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

Schulden op ten hoogste één jaar ...................................... 

4.4 

Financiële schulden 

Kredietinstellinge 
Overige leningen 

Handelsschulden 

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

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen 
en sociale lasten 

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

Diverse schulde 

Vervallen obligaties. coupons en borgtochten 
ontvangen in contanten 
Andere diverse rentedra 
Andere diverse schulden, niet-rentedragend of 
gekoppeld aan een abnormaal lage rente ................... 

Overlopende rekeningen ....................................................... 

TOTAAL VAN DE PASSIVA 



Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening .............. 121.255 49.033 

Uitzonderlijke opbrengsten ................................................... 1.750 12.000 

/ Nr. /0459.646.671 

Uitzonderlijke kosten ........................................................... 

Winst (Verlies) van het boekjaar (t)/(-) 

VKT-VZW 3 

" Facultieve vermelding. 

RESULTATENREKENING 

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten 

Bedrijfsopbreiigslen' 

Lidgeld. schenkingen. legaten en subsidies * ........ 

Handelsgoederen. grond- en huipsloffen. diensten en 
diverse goederen ' 

Bezoldigingen. sociaie lasten en pensioenen ............ (+)l(-) 

Afschrijvingen en waardeverminderingen op 
oprichtingskosten, op immateriële en matedele vaste 

uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen 
(temgnemingen) 

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

Andere bedrijfskoste 

Als herstriictureringskosten geactiveerde bedrijfs- 
kosten -1 

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

Financiële opbrengsten 

Financiële kosten 




