201

20/04/2018

BE 0424.531.287
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EUR

NAT.

Datum neerlegging

Nr.

Blz.

D.

18103.00226

VKT-vzw 1.1

JAARREKENING IN EURO
Naam:

Multiple Sclerose Liga Vlaanderen vzw

Rechtsvorm:

Vereniging zonder winstoogmerk

Adres:

Boemerangstraat

Postnummer:

3900

Nr: 4
Gemeente:

Bus:

Overpelt

Land: België
Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van
Internetadres:

Antwerpen, afdeling Hasselt

www.ms-vlaanderen.be
BE0424531287

Ondernemingsnummer

Datum 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

01-12-2016

17-04-2018

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van

01-01-2017

tot

31-12-2017

Vorig boekjaar van

01-01-2016

tot

31-12-2016

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

Zijn gevoegd bij deze jaarrekening:
Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn:
VKT-vzw 5.2.1, VKT-vzw 5.2.2, VKT-vzw 5.4
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
KNOPS Nicolaus
BLANDENSTRAAT 105
3053 Haasrode
BELGIË
Begin van het mandaat: 29-01-2017

Einde van het mandaat: 29-01-2021

Bestuurder

Einde van het mandaat: 29-01-2021

Bestuurder

DE BRUYCKERE Marc
Dorpsplein 15
3071 Erps-Kwerps
BELGIË
Begin van het mandaat: 29-01-2017
DE VOS Guy
Gentstraat 84
1/27

9971 Lembeke
BELGIË
Begin van het mandaat: 18-04-2017

Einde van het mandaat: 18-04-2019

Bestuurder

Einde van het mandaat: 29-01-2021

Bestuurder

Einde van het mandaat: 29-01-2021

Bestuurder

Einde van het mandaat: 18-04-2019

Bestuurder

Einde van het mandaat: 18-04-2019

Bestuurder

Einde van het mandaat: 18-04-2019

Bestuurder

Einde van het mandaat: 20-06-2017

Bestuurder

Einde van het mandaat: 12-12-2017

Bestuurder

Einde van het mandaat: 20-06-2017

Bestuurder

GARNIER Yves
Staf Bruggenstraat 66
9040 Sint-Amandsberg
BELGIË
Begin van het mandaat: 29-01-2017
PRAET François
Maelbroekstraat 17
9230 Massemen
BELGIË
Begin van het mandaat: 29-01-2017
ROEF Ann
Leon Gilliotlaan 3/5
2630 Aartselaar
BELGIË
Begin van het mandaat: 18-04-2017
VAN DER STRATEN

WAILLET Charles

Tervurenlaan 26/3
1040 Brussel
BELGIË
Begin van het mandaat: 18-04-2017
PALMEN Johan
Muggenstraat 13
3500 Hasselt
BELGIË
Begin van het mandaat: 18-04-2017
VAN DER SYPT William
Hoogstraat 139/206
8540 Deerlijk
BELGIË
Begin van het mandaat: 20-06-2013
MASSELUS Jean-Pierre
Canadalaan 23
8902 Zillebeke
BELGIË
Begin van het mandaat: 20-06-2017
CORNELIS Linda
Stekelbaarsstraat 13/206
9860 Oosterzele
BELGIË
Begin van het mandaat: 20-06-2013
CLAEYS Pierre

2/27

Kamerstraat 93
9255 Buggenhout
BELGIË
Begin van het mandaat: 20-06-2013

Einde van het mandaat: 20-06-2017

Bestuurder

Einde van het mandaat: 24-06-2018

Bestuurder

Einde van het mandaat: 18-12-2018

Bestuurder

Einde van het mandaat: 18-04-2019

Voorzitter van de Raad van Bestuur

Einde van het mandaat: 12-12-2017

Bestuurder

Einde van het mandaat: 23-04-2019

Bestuurder

Einde van het mandaat: 12-12-2021

Bestuurder

RYCKEBOER Rik
Beatrijslaan 23
1850 Grimbergen
BELGIË
Begin van het mandaat: 24-06-2014
DE MAEYER Peter
Verdussenstraat 41
2018 Antwerpen
BELGIË
Begin van het mandaat: 18-12-2014
TORFS Maria
Boekenberglei 185/2
2100 Deurne (Antwerpen)
BELGIË
Begin van het mandaat: 18-04-2017
REGGERS Boudewyn
Houtblookstraat 32
3600 Genk
BELGIË
Begin van het mandaat: 23-04-2015
DE BLENDE Anneke
Lepold II laan 99/6
9200 Dendermonde
BELGIË
Begin van het mandaat: 23-04-2015
VAN DER SPAN Magali
Bronstraat 4
1731 Zellik
BELGIË
Begin van het mandaat: 12-12-2017

CARLO DEWITTE BEDRIJFSREVISOR BV O.V.V. BVBA (B00883)
BE 0565.941.451
Smispoelstraat 35
3668 Niel-bij-As
BELGIË
Begin van het mandaat: 14-01-2016

Einde van het mandaat: 25-04-2019

Commissaris

Direct of indirect vertegenwoordigd door:
DEWITTE Carlo (A02466)
Bedrijfsrevisor
Smispoelstraat 35
3668 Niel-bij-As
BELGIË
3/27

__________________________________
*

Door de raad van bestuur in geval van een stichting / door het algemeen leidinggevend orgaan in geval van een internationale
vereniging zonder
winstoogmerk.

4/27

Nr.

BE0424531287

VKT-vzw 1.2

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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VKT-vzw 2.1

BALANS NA WINSTVERDELING
Toel.

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

ACTIVA
VASTE ACTIVA

20/28

Oprichtingskosten

20

337.914

382.515

Immateriële vaste activa

5.1.1

21

189.244

230.799

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
Overig
Leasing en soortgelijke rechten
Overige materiële vaste activa
In volle eigendom van de vereniging of stichting
Overige
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

5.1.2

22/27
22
22/91
22/92
23
231
232
24
241
242
25
26
261
262
27

147.299

150.355

Financiële vaste activa

5.1.3/5.2.1

28

3.264
3.264

308
308

8.625
8.625

14.518
14.518

135.410

135.529

135.410

135.529

1.371

1.361

3.797.756

3.830.103

12.098

19.302

VLOTTENDE ACTIVA

29/58

Vorderingen op meer dan één jaar
Handelsvorderingen
Overige vorderingen
waarvan niet-rentedragende vorderingen of
gekoppeld aan een abnormaal lage rente

29
290
291

Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Bestellingen in uitvoering

3
30/36
37

3.291
3.291

2.506
2.506

Vorderingen op ten hoogste één jaar
Handelsvorderingen
Overige vorderingen
waarvan niet-rentedragende vorderingen of
gekoppeld aan een abnormaal lage rente

40/41
40
41

157.707
81.818
75.889

131.089
61.755
69.334

50/53

41.397

421.936

Liquide middelen

54/58

3.187.804

2.743.102

Overlopende rekeningen

490/1

395.460

512.169

TOTAAL VAN DE ACTIVA

20/58

4.135.670

4.212.618

Geldbeleggingen

12.098

19.302

2915

415
5.2.1

6/27
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VKT-vzw 2.2

Toel.

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN

10/15

3.654.561

3.681.515

Fondsen van de vereniging of stichting
Beginvermogen
Permanente financiering

10
100
101

3.046.716
3.046.716

3.046.716
3.046.716

Herwaarderingsmeerwaarden

12
13

1.414.899

1.414.899

14

-807.053

-780.099

481.109

531.103

357.126

264.463

Bestemde fondsen
Overgedragen positief (negatief) resultaat

5.3

(+)/(-)

Kapitaalsubsidies

VOORZIENINGEN

15
5.3

16

Voorzieningen voor risico's en kosten

160/5

Voorzieningen voor terug te betalen subsidies en
legaten en voor schenkingen met
terugnemingsrecht

168

SCHULDEN

17/49

Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke
schulden
Overige leningen
Handelsschulden
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Overige schulden
Rentedragend
Niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal
lage rente
Borgtochten ontvangen in contanten

5.4

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
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten
Belastingen
Bezoldigingen en sociale lasten
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

5.4

17
170/4
172/3
174/0
175
176
179
1790
1791
1792
42/48
42
43
430/8
439
44
440/4
441
46
45
450/3
454/9
48

32.249
32.249

48.131
48.131

279.078
61.651
217.427
45.799

216.223
58.653
157.570
109

480/8
4890
4891

45.799

109

Overlopende rekeningen

492/3

123.983

266.640

TOTAAL VAN DE PASSIVA

10/49

4.135.670

4.212.618

7/27

Nr.

BE0424531287

VKT-vzw 3

RESULTATENREKENING
Toel.

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten
Brutomarge
(+)/(-)
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
(-)
Positief (Negatief) bedrijfsresultaat

5.5

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

9900
70/74
70
73

2.136.416
2.970.502
807.793
2.068.661

1.973.691
2.905.035
820.367
2.015.171

60/61
62

834.086
1.338.888

931.343
1.272.762

72.886

70.256

80.845

244.672

630

631/4
635/8
640/8
649

(+)/(-)

9901

643.798

386.001

Financiële opbrengsten

5.5

75

11.030

13.543

Financiële kosten

5.5

65

5.887

2.998

648.941

396.546

225

110

Positief (Negatief) resultaat uit de gewone
bedrijfsuitoefening

(+)/(-)

9902

Uitzonderlijke opbrengsten

76

Uitzonderlijke kosten

66

Positief (Negatief) resultaat van het boekjaar

(+)/(-)

9904

3.300
-26.955

226.484

8/27

Nr.

BE0424531287

VKT-vzw 4

RESULTAATVERWERKING
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

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

9906

-807.053

-553.614

9905

-26.955

226.484

-780.099

-780.099

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

791/2
791
792

Toevoeging aan de bestemde fondsen

692

Over te dragen positief (negatief) resultaat

(+)/(-)

14P

14

226.484
-807.053

-780.099

9/27
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VKT-vzw 5.1.1

TOELICHTING
STAAT VAN DE VASTE ACTIVA
Codes

Boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8059P

XXXXXXXXXX

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

8029
8039
8049

18.546

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8059

314.046

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar

8129P

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Teruggenomen
Verworven van derden
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere

8079
8089
8099
8109
8119

60.102

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar

8129

124.802

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

21

Vorig boekjaar

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

(+)/(-)

XXXXXXXXXX

295.499

64.700

189.244

10/27

Nr.

BE0424531287

VKT-vzw 5.1.2

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8199P

XXXXXXXXXX

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

8169
8179
8189

9.728
1.245

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8199

238.878

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8259P

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Verworven van derden
Afgeboekt
Overgeboekt van een post naar een andere

8219
8229
8239
8249

MATERIËLE VASTE ACTIVA

(+)/(-)

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8259

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar

8329P

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Teruggenomen
Verworven van derden
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere

8279
8289
8299
8309
8319

(+)/(-)

230.395

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

80.040

12.784
1.245

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar

8329

91.579

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

22/27

147.299

8349

11.889

WAARVAN
In volle eigendom van de vereniging of stichting
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BE0424531287

VKT-vzw 5.1.3

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8395P

XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen
Overdrachten en buitengebruikstellingen
Overboekingen van een post naar een andere
Andere mutaties

8365
8375
8385
8386

10

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8395

1.371

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8455P

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Verworven van derden
Afgeboekt
Overgeboekt van een post naar een andere

8415
8425
8435
8445

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

(+)/(-)
(+)/(-)

(+)/(-)

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8455

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8525P

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Teruggenomen
Verworven van derden
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere

8475
8485
8495
8505
8515

(+)/(-)

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8525

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar

8555P

Mutaties tijdens het boekjaar

(+)/(-)

1.361

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

8545

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar

8555

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

28

1.371

12/27
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VKT-vzw 5.2.3

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN
LIJST VAN DE ANDERE VERBONDEN ENTITEITEN
NAAM, volledig adres van de ZETEL, RECHTSVORM en, zo het een entiteit naar Belgisch recht betreft, het
ONDERNEMINGSNUMMER
MS Steunfonds Vlaanderen VZW
BE 0883.459.667
Vereniging zonder winstoogmerk
Boemerangstraat 4
3900 Overpelt
BELGIË
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VKT-vzw 5.3

STAAT VAN DE BESTEMDE FONDSEN EN VOORZIENINGEN
STAAT VAN DE BESTEMDE FONDSEN
Waarderingsregels gekozen om de bestemde bedragen te bepalen
Bestemde Fonds voor sociaal passief:
a. Voor de contracten vanaf 1 januari 2014: deze worden opgebouwd in functie van de wettelijke opzegtermijnen cfr. de
opgebouwde anciënniteit in de maand december van het afgesloten boekjaar.
Het weerhouden loon in de berekening wordt jaarlijks geïndexeerd.
b. Voor de contracten vóór 1 januari 2014 wordt het bestemde fonds aangelegd conform de wettelijk vastgelegde
overgangsregeling.
Op basis van bovenvermelde regeling wordt jaarlijks een toevoeging gedaan aan het bestemde onds indien er een positief
resultaat is.
Bestemd fonds wetenschappelijk onderzoek:
Bij positief resultaat wordt er een fonds aangelegd voor wetenschappelijk onderzoek. Bij besteding wordt er een terugname
gedaan.
Boekjaar

VOORZIENINGEN
Uitsplitsing van de post 160/5 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt

Uitsplitsing van de post 168 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt

14/27
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VKT-vzw 5.5

RESULTATEN
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

PERSONEEL EN PERSONEELSKOSTEN
Werknemers waarvoor de vereniging of stichting een
DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het
algemeen personeelsregister
Totaal aantal op de afsluitingsdatum
Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

9086
9087
9088

Personeelskosten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen
Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen
Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen
Andere personeelskosten
Ouderdoms- en overlevingspensioenen

620
621
622
623
624

30
20,1
29.472

30
19,7
29.497

1.063.238
244.749
19.301
11.599

1.009.351
231.084
39.618
-7.291

FINANCIËLE RESULTATEN
Geactiveerde intercalaire interesten

6503

Bedrag van het disconto ten laste van de vereniging of stichting bij
de verhandeling van vorderingen

653

Saldo van de gevormde (aangewende of teruggenomen)
voorzieningen met financieel karakter

656

(+)/(-)
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VKT-vzw 5.6

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
Bedrag van de inschrijving
Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving
Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa
Zekerheden op nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa

9161
9171
9181
9191
9201

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
Bedrag van de inschrijving
Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving
Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa
Zekerheden op nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa

9162
9172
9182
9192
9202

BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN

AARD EN 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

ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Aard en doel niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen:
a. Leasecontracten personenwagen met een jaarlijkse huur (incl. brandstof) van 15.821,00 EUR
b. Gebouwen:
Huur lokaal Veurne, onbepaalde duur, jaarlijkse huur: 466,64 EUR
Huur lokalen te Antwerpen, onbepaalde duur, jaarlijkse huur: 5.342,76 EUR
Huur lokaal te Gent (Sint-Amandsberg), onbepaalde duur, jaarlijkse huur: 592,84 EUR
Huur lokalen te Leuven, onbepaalde duur, jaarlijkse huur: 5.421,11 EUR
Huur lokaal te Zellik, onbepaalde duur, jaarlijkse huur: 3.124,40 EUR
Huur lokaal te Kortrijk, onbepaalde duur, jaarlijkse huur: 1.200 EUR
Huur lokaal te Aalst, onbepaalde duur, jaarlijkse huur: 1.200 EUR
Huur lokaal te Hasselt, onbepaalde duur, jaarlijkse huur: 3.808,44 EUR
Huur lokaal te Torhout, onbepaalde duur, jaarlijkse huur: 1.867,68 EUR
c. Voor het administratief gebouw, Boemerangstraat 4 te 3900 Overpelt, is een bruikleenovereenkomst opgesteld. MS-Liga VZW
mag als "gebruiker#? het onroerend goed gebruiken voor het huisvesten van het secretariaat of diensten die verband houden
met haar werking. Vanaf het ogenblik dat de gebruiker het gebouw niet meer voor dit doeleinde wenst te gebruiken, stopt het
contract en zal het gebouw zonder recht op enige vergoeding teruggegeven worden aan de uitlener. Er wordt door de gebruiker
geen vergoeding aan de uitlener betaald voor deze bruikleen. De uitlener
blijft eigenaar van de geleende zaak.
d. Legaten:
Er wordt een geraamde netto opbrengst verwacht (na aftrek van de kosten) van goedgekeurde legaten door de Raad van
Bestuur (op balansdatum 31/12/2017) van 754.996,32 EUR. Hiervan is nog geen opbrengst opgenomen in de boekhouding op
balansdatum wegens het onzeker karakter van de effectieve inning ervan.
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BETREKKINGEN MET VERBONDEN ENTITEITEN, BESTUURDERS EN COMMISSARIS(SEN)
Codes

Boekjaar

VERBONDEN ENTITEITEN
Vorderingen op verbonden entiteiten

9291

Waarborgen toegestaan in hun voordeel

9294

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel

9295

5.427

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
Rentevoet en duur van de vorderingen

9500

Waarborgen toegestaan in hun voordeel

9501

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel

9502

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)
Bezoldiging commissaris: 8.788,48 EUR
Boekjaar

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN
Transacties die direct of indirect zijn aangegaan tussen de vereniging of stichting en de leden van
de leidinggevende, de toezichthoudende of de bestuursorganen
Gift aan MS Steunfonds Vlaanderen VZW ter ondersteuning van Wetenschappelijk Onderzoek

45.799
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SOCIALE BALANS
Nummers van de paritaire comités die voor de vereniging of stichting bevoegd
zijn:

331

337

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

1.

Voltijds

2.

Deeltijds

3.

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

Tijdens het boekjaar en het vorige
boekjaar

(boekjaar)

(boekjaar)

3P.

(boekjaar)

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

(vorig boekjaar)

Gemiddeld aantal werknemers

100

8,4

21,1

Aantal daadwerkelijk gepresteerde
uren

101

13.502

15.970

29.472

T

29.497

T

Personeelskosten

102

706.324

632.564

1.338.888

T

1.272.762

T

Codes

1.

20,1 VTE

Voltijds

2.

19,7 VTE

Deeltijds

3.

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar
Aantal werknemers

Totaal in
voltijdse
equivalenten

105

9

21

20,7

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd

110

9

19

19,4

Overeenkomst voor een bepaalde tijd

111

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk

112

Vervangingsovereenkomst

113

0

2

1,3

120

3

0

3

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen
lager onderwijs

1200

secundair onderwijs

1201

1

0

1

hoger niet-universitair onderwijs

1202

1

0

1

universitair onderwijs

1203

1

0

1

121

6

21

17,7

Vrouwen
lager onderwijs

1210

secundair onderwijs

1211

6

15

13,9

hoger niet-universitair onderwijs

1212

0

6

3,8

universitair onderwijs

1213

Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel

130

1

Bedienden

134

8

20

19,6

Arbeiders

132

0

1

0,1

Andere

133

1
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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

3

1

3,5

305

3

1

3,4

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

Mannen

Codes

Vrouwen

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten
laste van de werkgever
Aantal betrokken werknemers

5801

Aantal gevolgde opleidingsuren

5802

20 5812

427

Nettokosten voor de vereniging of stichting

5803

608 5813

6.312

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding

58031

608 58131

6.312

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen

58032

58132

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering)

58033

58133

Aantal betrokken werknemers

5821

5831

Aantal gevolgde opleidingsuren

5822

5832

Nettokosten voor de vereniging of stichting

5823

5833

Aantal betrokken werknemers

5841

5851

Aantal gevolgde opleidingsuren

5842

5852

Nettokosten voor de vereniging of stichting

5843

5853

2 5811

20

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

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
werkgever
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WAARDERINGSREGELS
SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS
vzw MS-Liga Vlaanderen
Boemerangstraat 4
3900 OVERPELT
Nummer van de vereniging 0424 531 287
Gecoördineerde tekst van de regels die gelden voor de waardering van de inventaris KB 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige
verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk en internationale verenigingen
Toegepaste regels voor de rubrieken
Staat van de waarderingsregels zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur in zijn vergadering d.d. 21-06-2007 en met inwerkingtreding vanaf
01-01-2006.
Onverminderd de hierna vermelde waarderingsregels, gelden de waarderingsregels zoals deze bepaald worden in overeenstemming met de bepalingen
van het KB van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, meer bepaald boek II, titel I, hoofdstuk II met betrekking
tot de waarderingsregels, met uitzondering van artikel 39, 76, 78 to 81 en mits de aanpassingen waarin onderhavige titel voorziet. Tenzij
anders vermeld, verwijzen de artikelnummers naar de desbetreffende artikelen van voornoemd KB van 30 januari 2001.
1. Oprichtingskosten
----------------------------Oprichtingskosten verschijnen netto op de balans, d.w.z. na aftrek van de afschrijvingen. Oprichtingskosten worden lineair afgeschreven over 5
jaar.
2. Immateriële vaste activa
-----------------------------------De geactiveerde immateriële vaste activa hebben betrekking op materiaal- en loonkosten voor projecten waarvan het management zeker is dat er in
de toekomst economische voordelen zullen gerealiseerd worden.
De aanschaffingen gebeuren tegen aanschaffingswaarde. De immateriële vaste activa verschijnen netto op de balans, d.w.z. na aftrek van de
gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. Afschrijvingen worden berekend volgens de lineaire methode en de toegepaste
afschrijvingspercentages houden rekening met de economische levensduur van de vaste activa.
Volgende afschrijvingspercentages worden toegepast:
- Concessies, licenties, software: 5 jaar lineair
3. Materiële vaste activa
--------------------------------De aanschaffingen gebeuren tegen aanschaffingswaarde, verhoogd met de aankoopkosten voor aankopen in het buitenland. De materiële vaste activa
verschijnen netto op de balans, d.w.z. na aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. Afschrijvingen worden berekend
volgens de lineaire methode en de toegepaste afschrijvingspercentages houden rekening met de economische levensduur van de vaste activa.
Volgende afschrijvingspercentages worden toegepast:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

gebouwen: 33 jaar lineair;
gebouwen in erfpacht: over de duur van het erfpachtcontract;
Grote onderhouds-en herstellingswerken: 5 jaar lineair;
Installaties, machines en uitrusting: 5 jaar lineair;
Meubilair: 5 jaar lineair;
Laptops en computer hardware: 4 jaar lineair;
Duurzaam testmateriaal: 5 jaar lineair;
Rollend materieel: 5 jaar lineair.

De geactiveerde bijkomende kosten worden lineair afgeschreven over dezelfde periode als het actiefbestanddeel.
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 materiële vaste activa , wanneer als gevolg van hun technische ontaarding of
wegens wijziging van economische of technologische omstandigheden, hun boekhoudkundige waarde hoger is dan hun gebruikswaarde.
Erfpacht verleend aan VZW Oostrem:
"Met het oog op het ondersteunen van de nursingactiviteiten werd er op 30 augustus 2005 een erfpachtcontract afgesloten met de VZW Oostrem voor
een duur van 99 jaar tegen een jaarlijkse vergoeding van 1,00 EUR. De erfpacht heeft betrekking op een perceel grond gelegen aan de
Oostremstraat in Herent, ter plaatse "Groot Langeveld' genoemd (kadastraal uittreksel sectie G, nummers 428/K/2 en 428/N2 voor een oppervlakte
van respectievelijk 4a25ca en 32a 29ca). Deze onroerende goederen worden aangewend om een nursinghome op te richten door de VZW Oostrem. De
gronden die in erfpacht zijn gegeven aan Oostrem VZW staan bij MS-Liga VZW geboekt in de rubriek 26 van de jaarrekening voor hun
aanschafwaarde#?.
4. Handelsvorderingen
------------------------------De handelsvorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van de waardeverminderingen, rekeninghoudend met het oninbaar of
dubieus karakter van bepaalde vorderingen.
5. Vorderingen en schulden in vreemde valuta
--------------------------------------------------------------Vorderingen en schulden in vreemde valuta worden gewaardeerd tegen wisselkoersen per 31 december. Negatieve koersverschillen
de resultatenrekening. De positieve koersverschillen worden op de overlopende rekeningen van de balans geboekt.

worden geboekt in

6. Voorraden
------------------Grondstoffen en materialen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde berekend volgens de FIFO methode.
Goederen in bewerking en afgewerkte producten worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs. Deze vervaardigingsprijs omvat de directe en de
indirecte productiekosten.
De handelsgoederen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde berekend volgens de FIFO methode.
Een waardevermindering wordt toegepast voor incourante artikelen wanneer de realisatiewaarde lager is dan de boekwaarde.
7. Geldbeleggingen
----------------------------Aandelen en vastrentende effecten worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde
Op de geldbeleggingen worden waardeverminderingen toegepast wanneer de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de
aanschaffingswaarde.
"Op de geldbeleggingen heeft men per 31/12/2017 een niet gerealiseerde meerwaarde ad 10.410,72 EUR.
De geldbeleggingen zijn geboekt aan aanschafwaarde in de boekhouding.
8. Liquide middelen
-----------------------------Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde
9. Overlopende rekeningen actief
----------------------------------------------De verworven opbrengsten en de over te dragen kosten worden pro rata temporis gewaardeerd, zodanig dat de rekeningen van elk boekjaar de
opbrengsten en de kosten bevatten die werkelijk betrekking hebben op dit boekjaar.
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10. Fondsen van de vereniging
----------------------------------------Onder fondsen van de vereniging worden geboekt, enerzijds, het beginvermogen, in het bijzonder het vermogen van de vereniging op de eerste dag
van het eerste boekjaar waarvoor de bepalingen van het KB van 19 december 2003 zijn toegepast, en, anderzijds, de permanente financiering, in
het bijzonder de schenkingen, de legaten en subsidies die uitsluitend bestemd zijn om duurzaam bij te dragen tot de activiteit van de
vereniging
11. Bestemde fondsen
------------------------------Bestemde fonds voor investeringen:
jaarlijks wordt door de Rvb een investeringsplan gemaakt voor de komende 5 jaar. In functie van de actualisatie van dit investeringsplan wordt
het bestemde fonds voor investeringen aangelegd (bij een positief resultaat). De in het afgesloten boekjaar gedane investeringen worden
teruggenomen.
Bestemde fonds voor sociaal passief:
o Voor de contracten vanaf 1 januari 2014: Deze wordt opgebouwd in functie van de wettelijke opzegtermijnen cfr. de opgebouwde anciënniteit. De
jaarlijkse actualisatie gebeurt op basis van de opgebouwde anciënniteit in de maand december van het afgesloten boekjaar. Het weerhouden loon
in de berekening wordt jaarlijks geïndexeerd.
o Voor de contracten vóór 1 januari 2014 wordt het bestemde fonds aangelegd conform de wettelijk vastgelegde overgangsregeling.
Dit fonds wordt aangelegd in geval van het wegvallen/beperking van de subsidies. Het fonds wordt aangelegd ten behoeve van de loonlasten en
opzegvergoedingen. In de boekhouding bedraagt het bestemde fonds 1.415 KEUR. Daarmee is het fonds nog niet volledig aangelegd.
Bestemd fonds voor wetenschappelijk onderzoek:
o De toevoegingen aan dit fonds gebeuren op basis van de vermeldingen bij de giften/legaten die specifiek voor wetenschappelijk onderzoek
worden gestort.
o De terugnames gebeuren in het jaar waarop er uitgaven aan wetenschappelijk onderzoek worden gedaan.
11. Overgedragen resultaat
-------------------------------------Onder deze rubriek wordt, in functie van de resultaatverwerking, het bedrag geboekt hetzij van de winst van het boekjaar en van de vorige
boekjaren die niet in de bestemde fondsen is opgenomen, hetzij van het verlies.
12. Kapitaalsubsidies
---------------------------Deze rubriek omvat de kapitaalsubsidies die van overheidswege werden verkregen voor investeringen in vaste activa. Deze subsidies worden
geleidelijk afgeboekt door overboeking naar de rubriek 73 "Lidgelden, schenkingen, legaten en subsidies#?, volgens hetzelfde ritme als de
afschrijving van de vaste activa voor de verwerving waarvan zij werden verkregen. De subsidies die betrekking hebben op activa die niet worden
afgeschreven, worden niet in resultaat genomen.
13. Voorzieningen voor risico's en kosten
------------------------------------------------------Op het einde van ieder boekjaar analyseert de Raad van Bestuur, met omzichtigheid, oprechtheid en goede trouw, welke provisies er dienen
aangelegd te worden.
14. Schulden op meer en op minder dan 1 jaar
-------------------------------------------------------------De schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde
15. Handelsschulden
--------------------------Handelsschulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
16. Overlopende rekeningen passief
-----------------------------------------------De verworven toe te rekenen kosten en de verkregen opbrengsten worden pro rata temporis gewaardeerd, zodanig dat de rekeningen van elk boekjaar
de opbrengsten en de kosten bevatten die werkelijk betrekking hebben op dit boekjaar.
17. Legaten
-----------------Voor de goedgekeurde legaten door de Raad van bestuur voor overlijdens vóór balansdatum (afsluitdatum boekjaar) wordt de opbrengst genomen voor
de effectieve gestorte gelden. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele stortingen na balansdatum tot de datum van de Raad van Bestuur die
de jaarrekening opmaakt en dit via de overlopende rekeningen (verkregen opbrengsten).
De legaten worden bruto geboekt in rubriek 73 van de jaarrekening. De kosten worden geboekt in rubriek 67 voor de ingehouden successierechten
en anderzijds in rubriek 61 voor de overige kosten (erelonen notaris, kosten aangifte nalatenschap, kosten voor attesten, ….).
Voor de overige legaten waarvoor nog geen storting is ontvangen tot op datum van Raad van Bestuurd die de jaarrekening opmaakt, wordt geen
voorziening voor de opbrengst aangelegd omwille van het onzeker karakter van de inning van de opbrengst. Immers cfr. CBN advies 107/11 vermeldt
het volgende "Wanneer op basis van de criteria van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw, de inning van een opbrengst onzeker blijft, dan
staat het de entiteit vrij deze opbrengst niet in resultaat te nemen, zolang de effectieve inning onzeker blijft.#?
De niet geboekte opbrengsten, wegens onzeker karakter, worden dan wel toegelicht op VKT-VZW 5.6 in de rubriek "andere niet in de balans
opgenomen rechten en verplichtingen#?. In de successierechten van deze legaten wel reeds geboekt is, wordt deze kost, rekening houdend met het
"matching principe#? overgedragen naar het volgend boekjaar via de overlopende rekeningen.
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen:
------------------------------------------------------------BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN DE REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF DIRECTIELEDEN, MET
OPGAVE VAN DE GENOMEN MAATREGELEN OM DE DAARUIT VOORTVLOEIENDE KOSTEN TE DEKKEN
Groepsverzekering:
-----------------------"De personeelsleden genieten van aanvullende pensioenen. Deze rechten zijn volledig gedekt door een groepsverzekering door de vzw afgesloten
met een in België hiervoor erkende verzekeringsinstelling. De VZW heeft, behalve de betaling van de premies, jaarlijks geboekt ten laste van de
resultatenrekening geen verdere verplichtingen. De werknemers dragen geen persoonlijke bijdragen bij aan deze groepsverzekering.#?
In het kader van artikel 24 WAP dient de werkgever op de pensioenbijdragen een minimumrendement te garanderen. Voor der periode t.e.m. 31
december 2017 heeft de van toepassing zijnde minimumrendementsgarantie niet geresulteerd in een materieel tekort van de opgebouwde
verplichtingen ten opzichte van de opgebouwde reserves voor deze plannen, op basis van een analyse van het verschil tussen het wettelijk
minimumrendement en het effectief gegarandeerde rendement door de verzekeraars. Jaarlijks wordt het eventuele tekort voorzien in de boekhouding
op basis van de ontvangen confirmatie van de verzekeringsmaatschappij.
VZW MS Steunfonds:
-----------------------MS Steunfonds Vlaanderen VZW is gelieerd aan de MS Liga Vlaanderen VZW. Deze onderneming heeft per balansdatum 31/12/2017 een balanstotaal van
49.839,09 EUR.
De belangrijkste posten die dit balanstotaal uitmaken, zijn als volgt:
- De liquide middelen ten bedrage van 3.941,74 EUR.
- De verkregen opbrengsten bedragen 45.799,35 EUR. Het gaat hier om doorstortingen die MS Steunfonds VZW per 31/12/2017 vanuit de MS-Liga
Vlaanderen VZW dient te ontvangen. Het gaat hier onder meer om giften die men heeft ontvangen in het kader van het Wetenschappelijk Onderzoek
naar MS en steun die men heeft ontvangen vanuit de provincie West-Vlaanderen.
- De toe te rekenen kosten belopen 40.000 EUR. Het betreft subsidies die men komend boekjaar zal uitkeren aan projecten in verband met
wetenschappelijke onderzoek naar MS.
- Het eigen vermogen bedraagt per 31/12/2017, 4.412,52 EUR.
De VZW behaalde voor boekjaar 2017 een break-even resultaat.
Wijziging systeem boekhoudkundige registratie Giften Sociaal Fonds:
-----------------------------------------------------------------In het verleden (vanaf boekjaar 2014) liep de periode van vaststelling van de giften steeds van 1/07/BJ t.e.m. 30/06/BJ+1. Er werd dan ook een
steeds een provisie aangelegd voor de ontbrekende kost op afsluitdatum met het goedgekeurde budget. Vanaf boekjaar 2017 heeft men dit echter
terug per kalenderjaar laten lopen 1/01 BJ tot 31/12/BJ, waarbij de uitbetalingen gebeurden tot april. Derhalve kon op basis van nazicht

22/27

Nr.

BE0424531287

VKT-vzw 7

uitbetalingen na jaareinde een juiste afgrenzing van de kosten gemaakt worden. Hierdoor is provisie die ieder jaar werd aangelegd om in
overeenstemming te komen met de begrote kost teruggenomen ten belope van afgerond 103.000 EUR en hoefde geen nieuwe provisie meer aangelegd te
worden. Dit heeft dus een éénmalige positieve resultaatsimpact gehad van 103.000 EUR op het boekjaar 2017.
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