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Leeswijzer

BOEKHOUDING

Op de website van Zorginspectie > Inspecties > Financiële inspecties vindt u een leeswijzer met meer 
duiding over de verschillende rubrieken van het inspectieverslag en de finaliteit van de inspectie.

GELIEERDE RECHTSPERSONEN 
Volgens verklaring van de gesprekpartner zijn er geen gelieerde rechtspersonen. De VZW Humival werkt 
volledig autonoom.

De inspectie betreft het boekjaar:

• 01 jan 13 - 31 dec 13

Laatst goedgekeurde jaarrekeningen: 

• 01 jan 13 - 31 dec 13

• 01 jan 12 - 31 dec 12

• 01 jan 11 - 31 dec 11

De geanalyseerde jaarrekeningen omvatten de volledige werking van vzw Humival. De vzw heeft 
volgende VAPH-erkenningen:

� tehuis werkenden; 
� tehuis niet-werkenden; 
� dagcentrum; 
� dienst inclusieve ondersteuning.

Vzw Humival wordt hoofdzakelijk gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.
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Balans

in kEUR code 31 dec 13

1.670

0

0

1.670

0

2.035

0

0

289

1.725

18

3

3.705

31 dec 12

1.809

0

0

1.809

0

1.955

0

0

233

1.698

20

4

3.764

31 dec 11

1.825
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0

1.825

0
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289
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8

5

3.860

VASTE ACTIVA 20/28

Oprichtingskosten 20

Immateriële vaste activa 21

Materiële vaste activa 22/27

Financiële vaste activa 28

VLOTTENDE ACTIVA 29/58

Vorderingen op meer dan één jaar 29

Voorraden en bestellingen in uitvoering 3

Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41

Geldbeleggingen 50/53

Liquide middelen 54/58

Overlopende rekeningen 490/1

TOTAAL ACTIVA 20/58

in kEUR code 31 dec 13

3.187

366

0

0

2.010

811

0

0

0

518

0

518

0

3.705

31 dec 12

3.257

366

0

0

2.024

867

0

0

0

507

0

507

0

3.764

31 dec 11

3.332

366

0

0

2.042

924

0

0

0

528

0

528

0

3.860

EIGEN VERMOGEN 10/15

Fondsen van de vereniging of stichting 10

Herwaarderingsmeerwaarden 12

Bestemde Fondsen 13

Overgedragen resultaat 14

Kapitaalsubsidies 15

VOORZIENINGEN 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 17

Schulden op ten hoogste één jaar 42/48

Overlopende rekeningen 492/3

TOTAAL PASSIVA 10/49

Omwille van de omzetting naar kEUR zijn er afrondingsverschillen t.o.v. de neergelegde balans mogelijk.
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Materiële vaste activa

De materiële vaste activa per 31 december 2013 bedragen 1.670 kEUR. 

Deze zijn als volgt samengesteld:

in kEUR code Afschrijvings-
duur in jaren

31 dec 13 31 dec 12 31 dec 11

Terreinen en gebouwen 22
33 - 20 -

10
1.559 1.654 1.147

Installaties, machines en 
uitrusting

23 5 - 10 -20 59 94 78

Meubilair en rollend materieel 24 5 - 10 52 61 76

Activa in aanbouw 27 - 0 0 524

TOTAAL 1.670 1.809 1.825

Vzw Humival heeft volgende terreinen en gebouwen in volle eigendom: 
� Nijverheidsstraat 9 te Waarschoot; 
� Nijverheidsstraat 20 te Waarschoot; 
� Patronagestraat 43 te Waarschoot.  

De gebouwen worden afgeschreven op 33 en 20 jaar. Verbouwingen en grote onderhoudswerken worden 
opgenomen als investering. 

Vzw Humival huurt/gebruikt geen andere gebouwen en/of lokalen.

De installaties, machines en uitrusting omvatten allerlei kantoorinstallaties, keukeninstallaties …

Het meubilair omvat kantoormeubilair en meubilair voor de inrichting van woon- en leefruimten.

Het rollend materieel omvat 2 busjes en een personenwagen, deze voertuigen worden louter voor 
professioneel gebruik ingezet. Daarnaast wordt een wagen geleased voor de directeur.

Het activeren en afschrijven van duurzame aankopen gebeurt in overleg met de voorzitter. Dit wordt op 
individuele basis bekeken en beslist. 

Vorderingen op ten hoogste één jaar

De vorderingen op ten hoogste één jaar per 31 december 2013 bedragen 289 kEUR. 

De voornaamste vorderingen zijn:

in kEUR 31 dec 13 31 dec 12 31 dec 11

Handelsvorderingen 63 64 58

VAPH 212 156 223

Sociale Maribel 4 3 1

VIVO 5 4 0

Educatief verlof 3 4 5

Opleidingen 1 1 0

Maaltijden/telefoon/verplaatsing … 1 1 1

Arbeidsongevallen 0 0 1

289 233 289
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De vordering VAPH omvat een raming van de subsidiesaldi 2013 en 2012. Deze raming gebeurt op basis 
van een gedetailleerde berekening. De eventuele verschillen met de definitieve afrekening van het 
agentschap VHAP worden verwerkt via het uitzonderlijk resultaat.

Volgens verklaring van de gesprekspartner zijn er geen oninbare vorderingen.

Geldbeleggingen

De geldbeleggingen per 31 december 2013 bedragen 1.725 kEUR.
Deze betreffen 4 spaarrekeningen.
Er is overeenstemming tussen de saldi opgenomen op de balans en de rekeningen uittreksel op datum 
van 31 december 2013.

De geldbeleggingen zijn met kapitaalgarantie.

Liquide middelen

De liquide middelen per 31 december 2013 bedragen 18 kEUR.
Deze betreffen 14 kEUR tegoeden op bankrekeningen en 4 kEUR gelden in diverse kassen. 
Er is overeenstemming tussen de saldi opgenomen op de balans en de rekeningen uittreksel op datum 
van 31 december 2013.

Overlopende rekeningen van het actief

De overlopende rekeningen van het actief per 31 december 2013 bedragen 3 kEUR.
Deze bevatten de over te dragen kosten (2 kEUR) en de verkregen opbrengsten (1 kEUR). De over te 
dragen kosten.
De over te dragen kosten omvatten o.a. een aantal abonnementen en de leasing van de wagen, de 
verkregen opbrengsten omvatten farmaceutische producten.

Fondsen van de vereniging of stichting

De fondsen van de vereniging of stichting per 31 december 2013 bedragen 366 kEUR. 
Dit bedrag is over de beschouwde periode onveranderd.
Volgens verklaring van de gesprekpartner werden in de beginperiode van de vzw de overgedragen 
resultaten opgenomen bij het beginvermogen.

Overgedragen resultaat

Het overgedragen resultaat per 31 december 2013 bedraagt 2.010 kEUR. Het boekjaar 2013 sloot af met 
een resultaat van -13 kEUR.

(*) verschillen zijn te wijten aan afrondingsverschillen

Onderstaand overzicht geeft de evolutie van het overgedragen resultaat voor de beschouwde periode:

in kEUR Code

Overgedragen resultaat per 1 jan

Resultaat van het boekjaar

Toevoeging (-) / terugneming (+) 
bestemde fondsen/reserves

Overgedragen resultaat per (*)31 dec 14

31 dec 13

2.024

-13

2.011

31 dec 12

2.042

-18

2.024

31 dec 11

2.043

-2

2.041
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Het volledige resultaat wordt overgedragen.

Kapitaalsubsidies

De kapitaalsubsidies per 31 december 2013 bedragen 811 kEUR.

Deze zijn als volgt samengesteld:

in kEUR Code 31 dec 13 31 dec 12 31 dec 11

Vlaamse overheid 151 630 676 722

Provincie 151 74 78 82

Nationale Loterij 151 106 113 120

15 810 867 924

De toegekende kapitaalsubsidies bedragen 1.913 kEUR, waarvan per 31 december 2103 reeds 1.103 
kEUR opgenomen werd in de opbrengsten. 

De kapitaalsubsidies worden op hetzelfde ritme afgeschreven als de activa waarop zij betrekking hebben.

Schulden op ten hoogste één jaar

De schulden op ten hoogste één jaar per 31 december 2013 bedragen 518 kEUR.

Deze zijn als volgt samengesteld:

in kEUR code 31 dec 13 31 dec 12 31 dec 11

Handelsschulden 44 55 32 69

Leveranciers 440 46 31 60

Te ontvangen facturen 441 9 1 9

Schulden met betrekking tot belastigen, 
bezoldigingen en sociale lasten

45 461 469 413

Bedrijfsvoorheffing 453 91 78 74

RSZ 454 66 104 85

Provisie vakantiegeld 456 304 286 253

Bezoldigingen 455 0 1 1

Diverse schulden 48 2 6 46

Ontvangen waarborgen huur DIO 48 2 6 46

TOTAAL 42/48 518 507 528

Het saldo leveranciers stemt overeen met het detail van de openstaande posten. Deze werden op 
steekproefbasis gecontroleerd met onderliggende facturen.

De te betalen bedrijfsvoorheffing en RSZ stemmen overeen met de desbetreffende facturen van het 
sociaal secretariaat. Er zijn geen achterstallen in betaling.

De voorziening vakantiegeld  wordt aangelegd op basis van de aangeleverde gegevens van het sociaal 
secretariaat.

Er zijn geen achterstallen in betaling.
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Resultatenrekening

in kEUR code 2013

3.274

495

0

0

2.692

87

3.346

143

300

2.717

141

0

0

45

0

-72

42

0

-30

21

4

2012

3.038

482

0

0

2.506

50

3.121

146

276

2.511

148

0

0

40

0

-83

50

0

-33

17

2

2011

2.816

471

0

0

2.308

37

2.847

138

238

2.325

113

0

0

33

0

-31

21

8

-18

17

1

BEDRIJFSOPBRENGSTEN 70/74

Omzet 70

Voorraad goederen in bewerking en gereed 
product en bestellingen in uitvoering (+) (-)

71

Geproduceerde vaste activa 72

Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies 73

Andere bedrijfsopbrengsten 74

BEDRIJFSKOSTEN 60/64

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 60

Diensten en diverse goederen 61

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

62

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

630

Waardeverminderingen op voorraden, op 
bestellingen in uitvoering en op 
handelsvorderingen (+) (-)

631/4

Voorzieningen voor risico's en kosten (+) (-) 635/8

Andere bedrijfskosten 640/8

Als herstructureringskosten geactiveerde 
bedrijfskosten (-)

649

BEDRIJFSRESULTAAT 9901

Financiële opbrengsten 75

Financiële kosten 65

RESULTAAT UIT DE GEWONE 
BEDRIJFSUITOEFENING

9902

Uitzonderlijke opbrengsten 76

Uitzonderlijke kosten 66

RESULTAAT VAN HET  BOEKJAAR 9904 -13 -18 -2
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Omzet

De omzet over het boekjaar 2013 bedraagt 495 kEUR.
Ten opzichte van het vorige boekjaar is er in 2013 een stijging van 2,8% en in 2012 een stijging van  
2,33%. De omzet bestaat uit volledig uit de cliëntenbijdragen.

De boekhouding van de vzw en de afrekeningen 2011 en 2012 van VAPH vertonen volgende bedragen:

Steekproefsgewijs werden een aantal cliëntenfacturen nagekeken. Er werd vastgesteld dat, naast de 
gewone bijdragen, enkele werkelijk gemaakte kosten worden doorgerekend.

Betreffende het dagcentrum werd in 2013 voor het vervoer een forfaitaire kost van 2,5 euro per dag 
aangerekend. Vanaf 01/01/2014 is deze forfait verhoogd naar 6 euro per dag.

in kEUR 2013 2012 2011

Boekhouding Tehuis niet-werkenden 409 398 388

Tehuis werkenden 54 52 51

Dagcentrum 32 32 31

TOTAAL 495 482 471

Afrekening VAPH Tehuis niet-werkenden 398 388

Tehuis werkenden 52 51

Dagcentrum 33 31

TOTAAL 483 471

Lidgelden, schenkingen, legaten en subsidies

De lidgelden, schenkingen, legaten en subsidies over het boekjaar 2013 bedragen 2.692 kEUR.
Ten opzichte van het vorige boekjaar is er in 2013 een stijging van 7,42% en in 2012 een stijging van 
2,33%.

Deze rubriek omvat hoofdzakelijk volgende opbrengsten:

in kEUR 2013 2012 2011

VAPH 2.537 2.319 2.163

Kapitaalsubsidies 57 57 58

RSZ-verminderingen 5 8 6

Niet doorgestorte bedrijfsvoorh. 5 5 4

Sociale Maribel 77 75 66

VIVO 11 14 3

Giften 0 25 1

Recup. personeelslasten 0 3 6

2.692 2.506 2.307

De subsidies van het agentschap VAPH vertegenwoordigen 94,24% van de totale waarde van deze 
rubriek. De subsidies van VAPH stijgen in 2013 met 9,4% ten opzichte van 2012.

Andere bedrijfsopbrengsten

De andere bedrijfsopbrengsten over het boekjaar 2013 bedragen 87  kEUR.
Deze omvatten hoofdzakelijk recuperaties klanten (29 kEUR, o.a. voeding, verplaatsingen, verzekeringen, 
energie en vakanties), recuperatie bij personeel (12 kEUR, o.a. maaltijden, kantoorkosten en 
opstapkosten), recuperaties personeelskosten (9 kEUR, o.a. bedrijfsvoertuig, VIVO, VOHI en educatief 
verlof), verhuur DIO (19 kEUR), opbrengsten activiteiten (17 kEUR) en opbrengsten arbeidsgerichte 
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activiteiten (1 kEUR).

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

De handelsgoederen, grond- en hulpstoffen over het boekjaar 2013 bedragen 143 kEUR.
Deze bevatten voornamelijk voeding (109 kEUR), kosten educatieve activiteiten en psycho sociale noden 
(14 kEUR), klein niet-afschrijfbaar materiaal (13 kEUR), textiel (5 kEUR) en klein medisch materiaal (3 
kEUR).

Op steekproefbasis werd deze rubriek gecontroleerd met de onderliggende documenten. Alle 
geselecteerde verrichtingen konden behoorlijk gedocumenteerd worden.

Diensten en diverse goederen

De diensten en diverse goederen over het boekjaar 2013 bedragen 300 kEUR.
Deze bevatten hoofdzakelijk onderhoud en herstellingen (87 kEUR), nutsvoorzieningen (68 kEUR), 
verplaatsingen (58 kEUR), externe diensten (33 kEUR), kantoorkosten (21 kEUR), socio-culturele 
bijdragen (13 kEUR) verzekeringen (10 kEUR) en leasing directiewagen (9 kEUR).

Op steekproefbasis werd deze rubriek gecontroleerd met de onderliggende documenten. Alle 
geselecteerde verrichtingen konden behoorlijk gedocumenteerd worden.

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

De bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen over het boekjaar 2013 bedragen 2.717 kEUR.
Ten opzichte van het vorige boekjaar stijgen deze kosten in 2013 met 8,21%, in 2012 stijgen ze met 
7,99%.

Deze rubriek bevat enerzijds de bezoldigingen en vergoeding betaald aan personeelsleden – met inbegrip 
van 642 sociale lasten – voor een bedrag van 2.653 kEUR. Daarnaast bevat deze rubriek ook nog andere 
personeelskosten, waarvan de voornaamste zijn de wetsverzekering (22 kEUR), de mutatie voorziening 
vakantiegeld (17 kEUR), de tussenkomst woon – werk (16 kEUR) en de arbeidsgeneeskundige dienst (8 
kEUR).

In de steekproef waren er geen vaststellingen van personeelsleden die een extra verloning ontvangen, 
paritair comité 319.01 wordt voor alle personeelsleden toegepast. Er worden geen extralegale voordelen 
toegekend.

Er is overeenstemming tussen de fiche 325.10 / 281.10 op 31 december 2013 van het sociaal secretariaat 
en de personeelskosten van 2013 opgenomen in de boekhouding.

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

De afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 
over het boekjaar 2013 bedragen 141 kEUR.
Deze rubriek bevat de afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en 
materiële vaste activa volgens het ritme zoals eerder vermeld in dit verslag.

Er is overeenstemming tussen de afschrijvingstabel en de boekhouding.

Andere bedrijfskosten

De andere bedrijfskosten over het boekjaar 2013 bedragen 45 kEUR.
Deze bevatten kosten georganiseerde activiteiten (17 kEUR), belastingen en taksen (9 kEUR), opleiding 
(7 kEUR), roerende voorheffing (6 kEUR) en patrimoniumbelasting (6 kEUR). 
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Financieel resultaat

Het financieel resultaat over het boekjaar 2013 bedraagt 42 kEUR. Dit resultaat is samengesteld uit 
42 kEUR financiële opbrengsten en 0 kEUR financiële kosten.

De financiële opbrengsten omvatten intresten op de spaar- en zichtrekeningen.

Uitzonderlijk resultaat

Het uitzonderlijk resultaat over het boekjaar 2013 bedraagt 17 kEUR. Dit resultaat is samengesteld uit 
21 kEUR uitzonderlijke opbrengsten en 4 kEUR uitzonderlijke kosten.

De uitzonderlijke opbrengsten bestaan uit positieve afrekeningen subsidies VAPH (7 kEUR) en andere 
uitzonderlijke opbrengsten (14 kEUR). De andere uitzonderlijke opbrengsten omvatten subsidies en 
toelagen (buiten VAPH) betreffende een voorgaand boekjaar.
De uitzonderlijke kosten bestaan onder andere uit een negatieve afrekening van de subsidies VAPH (4 
kEUR). 

Resultaat boekjaar

In het boekjaar 2013 wordt er een resultaat gerealiseerd van -13  kEUR. 
In 2012 is er een resultaat gerealiseerd van -18 kEUR ten opzichte van -2 kEUR in 2011. 
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FINANCIËLE ANALYSE

Liquiditeit

Het netto bedrijfskapitaal is een maat voor de financiering van de vaste activa. Een negatief netto bedrijfskapitaal duidt 

op een tekort aan langlopende financieringsmiddelen. De current ratio vergelijkt de beperkte vlottende activa met het 

vreemd vermogen op korte termijn. Algemeen wordt aangenomen dat een current ratio kleiner dan 1 duidt op 

liquiditeitsproblemen. 

31 dec 13 31 dec 12 31 dec 11

Netto bedrijfskapitaal (in kEUR) 1.517 1.448 1.507

Current ratio 3,93 3,86 3,85

Er is financieel evenwicht op korte termijn want de beschikbare en gemakkelijk realiseerbare activa zijn 
groter dan het vreemd vermogen op korte termijn. Er is dus een liquiditeitsbuffer, een veiligheidsmarge, 
indien de inrichtende macht deze activa niet tijdig of moeilijk zou kunnen realiseren. Hoe groter de 
veiligheidsmarge is, hoe sterker de liquiditeitspositie is. 

De liquiditeit van de vzw is zeer goed en vertoont een stijgende trend.

Solvabiliteit

De graad van financiële onafhankelijkheid vergelijkt het eigen vermogen met het totale vermogen en is een indicator 

voor het financiële risico van de inrichtende macht. Algemeen wordt aangenomen dat een algemene graad van 

financiële onafhankelijkheid van minimum 30 % als voldoende onafhankelijkheid van de schuldeisers geldt.

31 dec 13 31 dec 12 31 dec 11

Algemene graad van financiële 
onafhankelijkheid (%)

86 87 86

Het eigen vermogen is groter dan 30% van het totale vermogen m.a.w. het vreemd vermogen is kleiner 
dan 70% van de bezittingen. De solvabiliteit is dus gunstig. Hoe groter deze ratio is, hoe minder de 
inrichtende macht afhankelijk is van door derden verstrekte middelen.

Rentabiliteit

De netto marge geeft een beeld van het bedrijfsresultaat ten opzichte van de bedrijfsopbrengsten.

De rentabiliteit van het eigen vermogen geeft de verhouding tussen het resultaat van het boekjaar en het eigen 

vermogen.

De vereenvoudigde cashflow geeft een indicatie van de middelen die er gegenereerd worden en bijgevolg ter 

beschikking komen om te investeren en/of om schulden af te betalen. Algemeen wordt aangenomen dat de 

vereenvoudigde cashflow minstens gelijk dient te zijn aan de schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar 

vervallen.

2013 2012 2011

Netto marge (%) -2 -3 -1

Rentabiliteit van het eigen vermogen (%) 0 -1 0

Schulden op meer dan 1 jaar die binnen het jaar 
vervallen

0 0 0

Vereenvoudigde cashflow (in kEUR) 128 130 111
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De vereenvoudigde cashflow is positief. In theorie werden er middelen uit de werking gecreëerd tijdens 
het boekjaar 2013. De vzw heeft geen lange termijnschulden.

HANGENDE/DREIGENDE GESCHILLEN

Volgens verklaring van de gesprekspartner(s) zijn er geen lopende noch dreigende geschillen, 
gerechtelijke onderzoeken, rechtszaken, vonnissen of beslagen. Tijdens de inspectie werden er geen 
aanwijzingen gevonden die op het bestaan van dergelijke geschillen zouden kunnen duiden.
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SAMENVATTING

BESLUIT

Vzw Humival heeft VAPH-erkenningen als tehuis niet-werkenden, tehuis werkenden, dagcentrum en 
dienst inclusieve ondersteuning. De vzw heeft daarnaast geen andere activiteiten.

De activa vermeld op de balans per 31 december 2013 worden hoofdzakelijk gekenmerkt door terreinen 
en gebouwen (42%) en geldmiddelen (47%).
De passiva bevatten hoofdzakelijk overgedragen resultaat (54%), kapitaalsubsidies (22%) en schulden op 
ten hoogste 1 jaar (14%). 

De resultatenrekeningen voor het boekjaar 2013 sluit af met een negatief resultaat van -13 
kEUR, boekjaren 2012 en 2011 sluiten af met een resultaat van respectievelijk -18 kEUR en -2 kEUR. 
kEUR. 
De voornaamste subsidies zijn van de Vlaamse overheid, deze vertegenwoordigen ongeveer 77% van de 
bedrijfsopbrengsten.
De voornaamste kosten betreffen de personeelskosten, deze vertegenwoordigen ongeveer 81% van de 
bedrijfskosten.

De financiële analyse toont ratio's die zeer goed, met een positieve trend. 

Tot slot wensen wij de directie en medewerkers te bedanken voor hun medewerking.

Op basis van de steekproefsgewijs verrichte inspectieactiviteiten en rekening houdend met de 
vaststellingen zoals beschreven in dit verslag, zijn wij van oordeel dat – voor zover het de aanwending van 
de subsidies Vlaamse overheid betreft – de jaarrekening per 31 december 2013 van de vzw Humival 
(sluitend met een balanstotaal van 3.798 kEUR en een nettoresultaat van -13 kEUR) als behoorlijk 
uitgangspunt kan aangenomen worden bij de verdere dossierbehandeling binnen de Vlaamse overheid.

Er blijken geen financiële moeilijkheden.
Gezien de huidige financiële toestand worden, op korte termijn en mits goed beheer, geen grote financiële 
moeilijkheden verwacht.

inspecteur

Bert Schroyen
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