
in €

UITGAVEN 2018 2017 INKOMSTEN 2018 2017

ZUIDWERKING 6.832.258 6.315.333 SUBSIDIES 6.337.786 5.774.449

NOORDWERKING 1.642.739 1.647.296 STRUCTURELE OVEREENKOMSTEN 2.678.712 2.722.557

ALGEMEEN EN FINANCIEEL BEHEER 781.739 721.271 GIFTEN EN VERKOOP 379.478 447.278

FONDSENWERVING 261.532 290.758 LEGATEN 3.050 90.264

TOTAAL UITGAVEN 9.518.268 8.974.658 ANDERE 69.712 102.581

TOTAAL INKOMSTEN 9.468.737 9.137.129

Resultaat van het boekjaar -49.531 162.471

Wereldsolidariteit VZW : Beknopte resultatenrekening 2018/2017

*Het totaal van de inkomsten bedroeg in 2018 bijna 9,5 mln. €. Dat was bijna 4% meer dan 

in 2017. Deze groei van de inkomsten kwam voornamelijk door de stijging van 10% in de 

subsidies. De redenen voor de stijging van de activiteiten werden verduidelijkt in paragraaf 

1. De inkomsten van de structurele overeenkomsten, de giften en vooral de legaten daalden 

in 2018 t.o.v. van 2017. De totale stijging werd gecompenseerd door een in € beperkte 

daling van andere inkomsten. 

*De stijging van de inkomsten in 2018  ging echter samen met een nog iets grotere 

stijging van 6% in de uitgaven. De stijging van de uitgaven naar 9,5 mln. €. was, net 

zoals bij de inkomsten, te wijten aan de groei en opstart van de programma's. Dit 

had vooral gevolgen voor de Zuidwerking, zoals verduidelijkt in paragraaf 1. De 

uitgaven van fondsenwerving waren lager dan in 2017. De uitgaven bij algemeen 

beheer lagen in 2018 wel  hoger maar ook de inkomsten uit recuperaties lagen 

daar iets hoger.

*De belangrijkste evolutie in 2018 m.b.t. de resultatenrekening was de stijging in het 

volume van de activiteiten. Het budget voor het tweede jaar van het DGD programma lag 

vooral bij de zuidwerking hoger dan in het opstartjaar 2017 (waar ook nog eens extra door 

de overheid op bespaard was). Daarnaast is er ook een beperkte groei omwille van de 

opstart van de nieuwe programma's van Enabel in Mali en van Brussels International in 

RDCongo en in India. We besteedden in 2018 iets minder door WSM verzamelde eigen 

middelen aan onze partners in het Zuiden omdat er enkele  partners vanaf 2018 opgenomen 

konden worden in het DGD programma.

* WSM sloot het boekjaar 2018 iets beter af dan verwacht met een negatief 

resultaat van -49.531€. Er was in 2018 een door de Raad van Bestuur goedgekeurd  

verlies van -75K€ voorzien. Meer activiteiten mbt programma's vroegen in 2018 

dus meer inzet van Eigen Middelen en deze vielen zoals verwacht qua inkomsten 

en vooral legaten terug. Daarnaast zijn er de kosten van de  zoektocht mbt 

diversificatie van inkomsten die met de eerste opstart van een aantal kleinere 

programma's al een klein effect toont.
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