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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

LIJST VAN DE BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE
EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Persyn Caroline

BELGIË
Begin van het mandaat : 2020-06-09 Einde van het mandaat : Bestuurder

Weinberger David

BELGIË
Begin van het mandaat : 2020-06-09 Einde van het mandaat : Bestuurder

Mertens  Jan

BELGIË
Begin van het mandaat : 2020-06-09 Einde van het mandaat : Bestuurder

Abdil  Kara

BELGIË
Begin van het mandaat : 2020-06-09 Einde van het mandaat : Bestuurder

De Clercq  Mathias

BELGIË
Begin van het mandaat : 2020-06-09 Einde van het mandaat : Bestuurder

De Vuyst Mattias

BELGIË
Begin van het mandaat : 2020-06-09 Einde van het mandaat : Bestuurder

Vervloet Michiel

Begin van het mandaat : 2020-06-09 Einde van het mandaat : Bestuurder

Debergh Reinout

BELGIË
Begin van het mandaat : 2020-06-09 Einde van het mandaat : Bestuurder

De Bruycker  Sandy

BELGIË
Begin van het mandaat : 2020-06-09 Einde van het mandaat : Bestuurder
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Dufour Sofie

BELGIË
Begin van het mandaat : 2020-06-09 Einde van het mandaat : Bestuurder

Welvaert Sonja

BELGIË
Begin van het mandaat : 2020-06-09 Einde van het mandaat : Bestuurder

Heyse  Tine

BELGIË
Begin van het mandaat : 2020-06-09 Einde van het mandaat : Voorzitter van de Raad van Bestuur

Gent, Stad in Werking-Projecten vzw
0478661643

Botermarkt 1
9000 Gent
BELGIË
Begin van het mandaat : 2007-12-18 Einde van het mandaat : Bestuurder

Direct of indirect vertegenwoordigd door :

Heyse  Steven

BELGIË

Samenlevingsopbouw Gent
0432007811

Dok Noord 7
9000 Gent
BELGIË
Begin van het mandaat : 2009-06-16 Einde van het mandaat : Bestuurder

Direct of indirect vertegenwoordigd door :

Vandepitte  Frank

BELGIË

Moore Audit Bv (B00212)
0453925059

Esplanade 1/96
1020 Brussel 2
BELGIË
Begin van het mandaat : 2021-07-01 Einde van het mandaat : 2024-06-30 Commissaris

Direct of indirect vertegenwoordigd door :

Rutsaert  Wim (A01779)
Bedrijfsrevisor
Esplanade 1
1020  Brussel 2
BELGIË
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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.
 

Naam, voornamen, beroep en woonplaats Lidmaatschapsnummer Aard van de opdracht (A, B,
C en/of D)

N° 0895509839 VKT-VZW 2.2
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BALANS NA WINSTVERDELING

JAARREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

OPRICHTINGSKOSTEN 20

VASTE ACTIVA 21/28 45.023 281

Immateriële vaste activa 6.1.1 21 25.816

Materiële vaste activa 6.1.2 22/27 19.207 281

Terreinen en gebouwen 22

Installaties, machines en uitrusting 23 19.207 227

Meubilair en rollend materieel 24 54

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 10.293.168 9.042.691

Vorderingen op meer dan één jaar 29 5.981.130 5.323.362

Handelsvorderingen 290

Overige vorderingen 291 5.981.130 5.323.362

Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 11.260 8.253

Voorraden 30/36 11.260 8.253

Bestellingen in uitvoering 37

Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 1.372.946 1.293.879

Handelsvorderingen 40 123.512 97.495

Overige vorderingen 41 1.249.434 1.196.384

Geldbeleggingen 50/53

Liquide middelen 54/58 2.924.737 2.415.142

Overlopende rekeningen 490/1 3.095 2.055

TOTAAL VAN DE ACTIVA 20/58 10.338.190 9.042.972
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN 10/15 1.324.641 1.344.434

Fondsen van de vereniging of stichting 6.2 10

Herwaarderingsmeerwaarden 12

Bestemde fondsen en andere reserves 6.2 13 238.738 238.738

Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) 14 1.085.902 1.105.696

Kapitaalsubsidies 15

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 6.2 16

Voorzieningen voor risico's en kosten 160/5

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160

Belastingen 161

Grote herstellings- en onderhoudswerken 162

Milieuverplichtingen 163

Overige risico's en kosten 164/5

Voorzieningen voor terug te betalen subsidies en legaten en

voor schenkingen met terugnemingsrecht
167

Uitgestelde belastingen 168

SCHULDEN 17/49 9.013.550 7.698.537

Schulden op meer dan één jaar 6.3 17 6.464.725 5.755.677

Financiële schulden 170/4 3.689.725 3.780.677

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden 172/3

Overige leningen 174/0 3.689.725 3.780.677

Handelsschulden 175

Vooruitbetalingen op bestellingen 176

Overige schulden 178/9 2.775.000 1.975.000

Schulden op ten hoogste één jaar 6.3 42/48 2.279.203 1.937.781

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42 1.609.776 1.270.893

Financiële schulden 43

Kredietinstellingen 430/8

Overige leningen 439

Handelsschulden 44 173.070 102.648

Leveranciers 440/4 173.070 102.648

Te betalen wissels 441

Vooruitbetalingen op bestellingen 46

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en
sociale lasten

45 3.218 759

Belastingen 450/3 3.218 759

Bezoldigingen en sociale lasten 454/9

Overige schulden 48 493.139 563.481

Overlopende rekeningen 492/3 269.621 5.079

TOTAAL VAN DE PASSIVA 10/49 10.338.190 9.042.972
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RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten

Brutomarge (+)/(-) 9900 106.266 160.333

Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 76A

Omzet 70

Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies 73

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en
diverse goederen

60/61

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) 62

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten,
op immateriële en materiële vaste activa

630 6.463 1.976

Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in
uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen)

(+)/(-) 631/4

Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen)

(+)/(-) 635/9

Andere bedrijfskosten 640/8 150.560 85.261

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-) 649

Niet-recurrente bedrijfskosten 66A

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-) 9901 -50.756 73.096

Financiële opbrengsten 6.4 75/76B 45.991 40.627

Recurrente financiële opbrengsten 75 45.991 40.627

Niet-recurrente financiële opbrengsten 76B

Financiële kosten 6.4 65/66B 15.028 42.904

Recurrente financiële kosten 65 15.028 42.904

Niet-recurrente financiële kosten 66B

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-) 9903 -19.794 70.818

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 780

Overboeking naar de uitgestelde belastingen 680

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

Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9904 -19.794 70.818

Onttrekking aan de belastingvrije reserves 789

Overboeking naar de belastingvrije reserves 689

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905 -19.794 70.818
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RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen winst (verlies) (+)/(-) 9906 1.085.902 1.105.696

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) (9905) -19.794 70.818

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)/(-) 14P 1.105.696 1.034.878

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) 1.085.902 1.105.696

N° 0895509839 VKT-VZW 5
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TOELICHTING

 
STAAT VAN DE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8059P XXXXXXXXXX 44.343

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8029 30.250

Overdrachten en buitengebruikstellingen 8039

Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8049

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8059 74.593

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8129P XXXXXXXXXX 44.343

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8079 4.434

Teruggenomen 8089

Verworven van derden 8099

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8109

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8119

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8129 48.777

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR (21) 25.816

N° 0895509839 VKT-VZW 6.1.1
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8199P XXXXXXXXXX 41.093

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8169 20.955

Overdrachten en buitengebruikstellingen 8179

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

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8199 62.048

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 40.812

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8279 2.029

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 42.841

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR (22/27) 19.207

WAARVAN

In volle eigendom van de vereniging of stichting 8349

N° 0895509839 VKT-VZW 6.1.2
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STAAT VAN DE FONDSEN, BESTEMDE FONDSEN EN VOORZIENINGEN

 

Boekjaar Vorig boekjaar

FONDSEN
Beginvermogen 238.738 238.738

Permanente financiering

Bedragen

Wijzigingen tijdens het boekjaar

BESTEMDE FONDSEN

Waarderingsregels gekozen om de bestemde bedragen te bepalen (post 13 van de passiva)

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

N° 0895509839 VKT-VZW 6.2
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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) 1.609.776

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar 8912 1.175.000

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar 8913 5.289.725

GEWAARBORGDE SCHULDEN (BEGREPEN IN DE POSTEN 17 EN 42/48 VAN DE PASSIVA)

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

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden 892

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

N° 0895509839 VKT-VZW 6.3
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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)

Bezoldiging van de commissarissen 3.000

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

N° 0895509839 VKT-VZW 6.6
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WAARDERINGSREGELS

 

REGent
Botermarkt 1
9000 Gent
RPR Gent

Samenvatting van de waarderingsregels
Continuiteit

Bij de vaststelling en toepassing van deze waarderingsregels wordt ervan uitgegaan dat de vereniging haar bedrijf zal voortzetten.

Wij vestigen de aandacht op de mogelijke effecten van de gebeurtenissen ontstaan vanaf februari 2020 als gevolg van de gezondheidscrisis COVID-19
op de toekomstige resultaten van de vereniging en haar continuïteit. Het bestuursorgaan vermeldt er eveneens de huidige genomen maatregelen en
degene die worden beoogd. Ten gevolge van de preventiemaatregelen werden tijdelijk de activiteiten van de vereniging ingeperkt waardoor er op
korte en middenlange termijn minder inkomsten zijn ten opzichte van de voorbije jaren. Tijdens de maatregelen werden geen Energiescans en
renovatieadviezen uitgevoerd waardoor het aantal nieuwe renovatiebegeleidingen en aanvragen voor energieleningen drastisch daalden.

Oprichtingskosten

De oprichtingskosten worden ten laste genomen gedurende het boekjaar waarin ze werden besteed.

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde.
De andere dan van derden verworven immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs volgens het systeem van full costing en
rekening houdend met het toekomstige rendement voor de onderneming. Een lineair afschrijvingspercentage van 25,00 % wordt toegepast voor
toepassingssoftware en 20 % voor de overige
immateriële vaste activa. Het jaar van verkoop of van buitengebruikstelling worden de immateriële vaste activa uitgeboekt.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs.
De andere dan van derden verworven materiële vaste activa worden opgenomen tegen vervaardigingsprijs volgens het systeem van full costing
inclusief, indien belangrijk, intercalaire intresten tot op het moment van ingebruikname.
Waardeverminderingen op terreinen warden geboekt in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding.

De volgende afschrijvingspercentages, gefundeerd op economische criteria, worden toegepast:
* installaties, machines en uitrusting - 10% - 20% - Iineair
* inrichting gebouwen	- 10% - 25% - lineair
* meubilair en materieel - 20% -	Iineair
* computer - 20% - 33% - lineair
* rollend materieel - 20% - 25% - lineair
* bureau uitrusting - 10% - 25% - lineair
* hardware - 25% - lineair

Het jaar van verkoop of van buitengebruikstelling worden de materiële vaste activa uitgeboekt.
Financiële vaste activa - Vorderingen en borgtochten in contanten

Vorderingen en borgtochten in contanten worden gewaardeerd aan hun nominale waarde. Hierop worden waardeverminderingen toegepast indien de
betaling op vervaldatum geheel of gedeeltelijk onzeker is.

Vorderingen

In de jaarrekening warden de vorderingen geboekt tegen hun nominale waarde op datum van afsluiting van het boekjaar.
De vorderingen geven aanleiding tot waardeverminderingen indien er voor een gedeelte of voor het geheel van de vordering onzekerheid bestaat
omtrent de betaling op de vervaldag en wanneer hun realisatiewaarde lager ligt dan hun boekwaarde.
De bezittingen, schulden en verplichtingen, uitgedrukt in vreemde valuta, worden geboekt aan dagkoers. Op balansdatum worden deze bezittingen,
schulden en verplichtingen omgerekend aan de slotkoers. Een netto negatief omrekeningsverschil wordt ten laste van het boekjaar geboekt, een netto
positief omrekeningsverschil wordt overgedragen naar het volgende boekjaar.

Voorraden en bestellingen in uitvoering

De voorraden worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of tegen de marktwaarde op balansdatum als die lager is. De aanschaffingswaarde van de
grond- en hulpstoffen en de handelsgoederen wordt bepaald volgens de FIFO methode (eerst in - eerst uit)

Geldbeleggingen - Overige beleggingen

De geldbeleggingen worden gewaardeerd aan nominale waarde als het tegoeden betreft bij financiële instellingen en aan hun aanschaffingswaarde,
zonder bijkomende kosten, in alle andere gevallen.
Op de nominale waarde of aanschaffingswaarde worden waardeverminderingen geboekt indien de realisatiewaarde op balansdatum lager is dan het
voordien geboekte bedrag.
Geldbeleggingen in vreemde valuta worden op het einde van het jaar omgerekend aan slotkoers.

Liquide middelen

De liquide middelen worden geboekt tegen nominale waarde.

Overlopende rekeningen - actief

Via deze rekeningen wordt er rekening gehouden met kosten en opbrengsten van materieel belang die aan de betrokken periode moeten toegerekend
warden en die naar andere perioden moeten worden overgedragen.

Voorzieningen  voor risico's en kosten

Om te voldoen aan de normen van voorzichtigheid, wordt rekening gehouden met alle voorzienbare risico 's en kosten, met mogelijke verliezen en
ontwaardingen, ontstaan tijdens het boekjaar zelfs indien deze slechts gekend zijn tussen het tijdstip van balansdatum en het ogenblik  waarop de
jaarrekening  door  het  bestuursorgaan wordt  opgesteld.

Schulden

De schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Overlopende rekeningen - passief

Via deze rekeningen wordt er rekening gehouden met kosten en opbrengsten van materieel belang die aan de betrokken periode moeten worden
toegerekend en die naar andere perioden moeten worden overgedragen.

Getrouw beeld

Indien in uitzonderingsgevallen blijkt dat de toepassing van een waarderingsregel niet leidt tot nakoming van de verplichting dat de jaarrekening
een getrouw beeld moet geven van het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de vereniging , dan moet van deze waarderingsregel
worden afgeweken ten einde te voldoen aan deze verplichting.

Diversen

Personeelskosten van de personen die actief zijn in REGent VZW worden gedragen door Stad Gent.

REGent VZW is een EVA, gemeentelijk extern verzelfstandigd Agentschap in privaatrechtelijke vorm. Tussen stad Gent en EVA VZW REGent bestaat een
samenwerkingsovereenkomst 2020-2025.

N° 0895509839 VKT-VZW 6.8
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VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE 

VERGADERING VAN LEDEN VAN REGENT VZW OVER HET 

BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2021

In het kader van de wettelijke controle van de jaarrekening van REGent VZW (de 

“vereniging”), leggen wij u ons commissarisverslag voor. Dit bevat ons verslag over de 

jaarrekening en de overige door wet- en regelgeving gestelde eisen. Dit vormt een 

geheel en is ondeelbaar. 

Wij werden benoemd in onze hoedanigheid van commissaris door de algemene 

vergadering van 08 juni 2021, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan . 

Ons mandaat loopt af op de datum van de algemene vergadering die beraadslaagt over 

de jaarrekening afgesloten op .Wij hebben de wettelijke controle van de jaarrekening van 

de vereniging REGent VZW uitgevoerd gedurende 13 opeenvolgende boekjaren.

Verslag over de jaarrekening

Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de jaarrekening van de vereniging, die 

de balans op 31 december 2021 omvat, alsook de resultatenrekening van het boekjaar 

afgesloten op die datum en de toelichting, met een balanstotaal van € 10.338.190,43 en 

waarvan de resultatenrekening afsluit met een negatief resultaat van het boekjaar van 

€ 19.793,64.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en de 

financiële toestand van de vereniging per 31 december 2021, alsook van haar resultaten 

over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming met het in België 

van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
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Basis voor het oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden 

(ISA’s) zoals van toepassing in België. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze 

standaarden zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de 

commissaris voor de controle van de jaarrekening” van ons verslag. Wij hebben alle 

deontologische vereisten die relevant zijn voor de controle van de jaarrekening in België 

nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de vereniging de voor 

onze controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt 

is als basis voor ons oordeel.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor het opstellen van de 

jaarrekening

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening die een

getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde 

boekhoudkundig referentiestelsel, alsook voor de interne beheersing die het 

bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de jaarrekening die geen 

afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten.

Bij het opstellen van de jaarrekening is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het 

inschatten van de mogelijkheid van de vereniging om haar continuïteit te handhaven, het 

toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband 

houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuursorgaan 

het voornemen heeft om de vereniging te liquideren of om de bedrijfsactiviteiten te 

beëindigen of geen realistisch alternatief heeft dan dit te doen.

Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de 

jaarrekening

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de 

vraag of de jaarrekening als geheel geen afwijking van materieel belang bevat die het 

gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een commissarisverslag waarin 

ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van 

zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA’s is 

uitgevoerd altijd een afwijking van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. 

Afwijkingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van 

materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, 

individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op 

basis van deze jaarrekening, beïnvloeden.

Bij de uitvoering van onze controle leven wij het wettelijk, reglementair en normatief 

kader dat van toepassing is op de controle van de jaarrekening in België na. Een 

wettelijke controle biedt evenwel geen zekerheid omtrent de toekomstige 
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levensvatbaarheid van de vereniging, noch omtrent de efficiëntie of de doeltreffendheid 

waarmee het bestuursorgaan de bedrijfsvoering van de vereniging ter hand heeft 

genomen of zal nemen. Onze verantwoordelijkheden inzake de door het bestuursorgaan 

gehanteerde continuïteitsveronderstelling staan hieronder beschreven.

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA’s, passen wij professionele 

oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende 

de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:

 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van 

materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en 

uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico’s inspelen en het verkrijgen 

van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het 

risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter 

indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, 

omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 

opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen 

van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, 

met als doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden 

geschikt zijn maar die niet zijn gericht op het geven van een oordeel over de 

effectiviteit van de interne beheersing van de vereniging;

 het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan 

gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende toelichtingen;

 het concluderen of de door het bestuursorgaan gehanteerde 

continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is, en het concluderen, op basis van de 

verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat 

met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen 

doen ontstaan over de mogelijkheid van de vereniging om haar continuïteit te 

handhaven. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang 

bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons commissarisverslag te 

vestigen op de daarop betrekking hebbende toelichtingen in de jaarrekening, of, 

indien deze toelichtingen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze 

conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van 

ons commissarisverslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 

echter toe leiden dat de vereniging haar continuïteit niet langer kan handhaven;

 het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening, 

en van de vraag of de jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen 

weergeeft op een wijze die leidt tot een getrouw beeld.

Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en 

timing van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele 

Page 18 of 20



REGent VZW – Verslag Commissaris 31/12/2021

REGent VZW 4/5

significante tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende 

onze controle.

*

* *

Overige door wet- en regelgeving gestelde eisen

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke en 

bestuursrechtelijke voorschriften die van toepassing zijn op het voeren van de 

boekhouding, alsook voor het naleven van het Wetboek van vennootschappen en 

verenigingen en van de statuten van de vereniging.

Verantwoordelijkheden van de commissaris

In het kader van onze opdracht en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm 

(herziene versie 2020) bij de in België van toepassing zijnde internationale 

controlestandaarden (ISA’s), is het onze verantwoordelijkheid om, in alle van materieel 

belang zijnde opzichten, de naleving van bepaalde voorschriften uit het Wetboek van 

vennootschappen en verenigingen en de statuten te verifiëren, alsook verslag over deze 

aangelegenheden uit te brengen.

Vermelding betreffende de onafhankelijkheid

 Ons bedrijfsrevisorenkantoor en ons netwerk hebben geen opdrachten die 

onverenigbaar zijn met de wettelijke controle van de jaarrekening verricht, en ons 

bedrijfsrevisorenkantoor is in de loop van ons mandaat onafhankelijk gebleven 

tegenover de vereniging.

Andere vermeldingen

 Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding 

gevoerd in overeenstemming met de in België van toepassing zijnde wettelijke en 

bestuursrechtelijke voorschriften.
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 De vereniging heeft de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en de 

statuten inzake de termijnen voor de bijeenroeping van de gewone algemene 

vergadering en de overhandiging van de vereiste documenten aan de commissaris 

en aan de leden niet nageleefd. Voor het overige dienen wij u geen andere verrichting 

of beslissing mede te delen die daarenboven in overtreding met de statuten of het 

Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn gedaan of genomen.

Gent, 9 juni 2022.

Moore Audit BV,

Commissaris,

vertegenwoordigd door:

Wim Rutsaert,

Bedrijfsrevisor.
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