
2021
JAARCIJFERS
FINANCEBEKNOPT OVERZICHT

Inkomsten en uitgaven



BALANS
Het balanstotaal 2021 bedraagt €4.171.862, een stijging van 9% tegenover het balanstotaal van
vorig jaar, €3.822.081.

ACTIVA
De verdere afschrijving van de straatwervingskosten en het eigen kantoorgebouw zorgen
voor een daling van de vaste activa (-€405.669) tegenover 2020. 
De stijging van de vorderingen binnen de vlottende activa (+€536.399) is een gevolg van een
verschil in timing tussen ontvangst van financiering en uitvoering van de activiteiten
enerzijds en lopende legaten anderzijds.

PASSIVA
Het resultaat van het boekjaar bedraagt €116.721, waarvan €100.000 wordt ondergebracht in
een bestemd fonds om de strategie 2030 te verwezenlijken. 
In lijn met vorig jaar, werd er vanuit het voorzichtigheidsprincipe een voorziening aangelegd
voor verworpen uitgaven, 1% van de subsidie-inkomsten of €19.895 
De schulden bedragen €1.378.967 ten opzichte van €1.156.033 vorig jaar (+19%). De stijging is
het gevolg van een verschil in timing van betaling van bezoldiging en sociale lasten (+€84.582)
en de ontvangst van subsidiebedragen waarvan de onderliggende activiteiten uitgesteld zijn
naar volgend jaar (+€188.352). Daarnaast werd ook de lening van het gebouw verder afgelost,
waardoor de schuld daalt met €50.000 tegenover 2020.



RESULTATENREKENING

Het boekjaar sluit af met een positief resultaat van €116.721.

Het verschil van €370.157 met het gebudgetteerde negatieve resultaat van -€253.436 wordt
verklaard doordat uitgaven lager zijn dan gepland. Dit wordt verklaard doordat de geplande
activiteiten op het terrein niet volledig werden gerealiseerd, omwille van (i) de gevolgen van
de corona-pandemie zoals een inreisverbod en laattijdige levering van (medisch) materiaal,
en  (ii) het gebrek aan capaciteit binnen de teams doordat ook intens gewerkt werd op de
lange termijn strategie én de voorbereiding van de subsidieaanvraag voor een nieuw
vijfjarenprogramma bij DGD.
De andere uitgaven liggen min of meer in lijn met budget. Er werd meer besteed aan Externe
Communicatie dan voorzien (+22%), wat onder meer komt door de organisatie van
strategische denkdagen en de lancering van een vernieuwde website voor Artsen Zonder
Vakantie.




