
in €

ACTIVA 2018 2017 PASSIVA 2018 2017

Vaste activa 93.722 90.413 Eigen Vermogen 3.126.140 3.175.671

Fondsen van de vereniging 1.024.361 1.024.361

Immateriële vaste activa - Bestemde fondsen 1.057.651 1.024.348

Materiele vaste activa 93.722 90.413 Overgedragen positief resultaat 1.044.128 1.126.962

Voorzieningen 651.474 683.287

Vlottende activa 5.390.561 5.288.409 Schulden 1.706.668 1.519.864

Vorderingen op > 1 jaar 29.287 21.456 Schulden op > 1 jaar 0 10.000

Vorderingen op ten hoogste 1 jaar 462.362 630.325 Schulden op ten hoogste 1 jaar 1.128.890 1.030.837

Liquide middelen en geldbeleggingen 4.759.415 4.489.151 Overlopende rekeningen 577.778 479.027

Overlopende rekeningen 139.497 147.478

TOTAAL ACTIVA 5.484.283 5.378.822 TOTAAL PASSIVA 5.484.283 5.378.822

Wereldsolidariteit VZW : Beknopte balans 2018/2017

* Het balanstotaal steeg in 2018 licht met 2% t.o.v. 2017 tot 5,5 mln. €. Er zijn geen 

grote verschuivingen voor de activa en passiva.                                                                                                                                    

* De materiële vaste activa zijn licht gestegen met 4k € door de vervanging van 1 

bedrijfswagen in 2018.                                                                                                               

* De vorderingen op ten hoogste 1 jaar daalden t.o.v. 2017. Dit kwam voornamelijk 

door de daling van de vorderingen op de partners eind 2018. Zij hadden de middelen al 

gekregen maar konden deze nog niet volledig uitgeven in het tweede jaar van het DGD 

programma 2017-2021 of bij de opstart in 2018 van enkele kleinere 

meerjarenprogramma's .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 * De liquide middelen en geldbeleggingen stegen licht t.o.v. 2017. Er werd in 2018 

opnieuw beperkt belegd op langere termijn zonder risico. Een hoge liquiditeitsgraad is 

nodig om vertragingen en schommelingen in de uitbetaling van de subsidies op te kunnen 

vangen.

* Het Eigen Vermogen daalde licht door het negatief resultaat van -50k € in 2018 

en de solvabiliteit zakte licht tot 57,0% wat nog altijd een teken is van een zeer 

sterke eigen financiering. De bestemde fondsen waaronder het sociaal passief 

fonds en het noodfonds werden opnieuw aangevuld eind 2018 uit het positieve 

overgedragen resultaat. Het overgedragen positief resultaat bedraagt nog steeds 

iets meer dan 1 mln. € . Dit overgedragen resultaat zal in 2019 verder 

aangesproken worden voor de volledige uitvoering van het DGD programma en 

voor de nodige diversificatie van de financiële bronnen.

* De voorzieningen voor risico's en kosten daalden met 5% in 2018 t.o.v. 2017. 

Hieronder verstaan we voornamelijk de voorzieningen voor brugpensioenen/SWT 

en pensioensverzekeringen, de provisies voor mogelijke subsidiegeschillen en de 

projecten.

* De schulden op ten hoogste 1 jaar stegen in 2018 met 99k € t.o.v. 

2017,voornamelijk door beperkte groei van de schulden aan partners. De 

overlopende rekeningen stegen ook verder met 99k € door de saldo's van 

voornamelijk DGD subsidies (maar ook van Enabel en van Brussels International) 

die in  2018 ontvangen zijn, maar nog niet zijn uitgegeven. Deze saldo's worden in 

deze lopende programma's geboekt als over te dragen opbrengsten.
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