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Project info

De missie van Salvatoriaanse Hulpactie
De Salvatoriaanse Hulpactie tracht een lotsverbetering tot stand te brengen door middel van het ondersteunen van
projecten van missionarissen en ontwikkelingswerkers ten behoeve van de plaatselijke bevolking in ontwikkelingslanden.

Wat doet Salvatoriaanse Hulpactie?
De voorkeur gaat uit naar concrete, kleinschalige projecten die erop gericht zijn het lot van de bevolking te verbeteren en
hen zelfvoorzienend te maken. Deze project zijn meestal gericht op kinderen, drinkbaar water, medische verzorging en
hygiëne, onderwijs, landbouwcoöperatieven en de verhoging van het sociale en morele niveau. De projecten moeten
beantwoorden aan reële problemen en moeten goed haalbaar zijn. Ze moeten ook makkelijk controleerbaar zijn:
Enkele projecten van de Salvatoriaanse Hulpactie:
Mobiele schoolbus voor de regio Ceara,Brazilië: Paulo Pinheiro van ADESC zet zich in voor sociale vorming van jongeren. Dit
succesvol project wil hij nu verder uitbouwen door middel van een mobiele schoolbus om zo de jongeren in de ver afgelegen
dorpen in Ceara, Brazilië, de kans te geven zich te bekwamen en zich op de arbeidsmarkt aan te bieden.
Tussenpersonen financiële kinderadoptie in strijd tegen corona! : Lieve Schreurs, de verantwoordelijke van onze financiële
kinderadoptie, kreeg de laatste maanden vele brieven van de tussenpersonen waarin zij hun bekommernis uitdrukken in
hun strijd tegen het coronavirus. Ze schrijven erin hoe moeilijk het is om hun weeshuis, internaat of opvanghuis voor
straatkinderen te runnen. Inderdaad, het coronavirus en de vele maatregelen die wij hier bij ons moeten naleven, doen ons
misschien vergeten dat er in het Zuiden vele mensen en kinderen zijn die nog in grotere moeilijkheden verkeren. Om op de
hoogte te zijn van hun situatie, laten wij hier enkele tussenpersonen van onze financiële kinderadoptie zelf aan het woord.
Varkensslagerij “Dewez Youth Pork Butchery”: Misschien keek u wel even eigenaardig op bij het lezen van deze titel. Broeder Frans Dewez, al bijna 60 jaar missionaris in Oeganda, trekt zich
vooral het lot aan van weesen straatkinderen en van de verwaarloosde jeugd. Veel steun daarvoor ontvangt hij onder anderen via adoptieouders van de financiële kinderadoptie van de
Salvatoriaanse Hulpactie. Dhr. Vincent Sebukuyu, een trouwe medewerker van broeder Frans, werkte in zijn opdracht een mooi project uit ten voordele van de vele werkloze jongeren
inOeganda.

Hoe kan jij Salvatoriaanse Hulpactie steunen?
Financiële steun
De Salvatoriaanse Hulpactie haalt financiële middelen uit de verkoop van opgehaalde tweedehandskledij (gemiddeld 3 000 ton/jaar).
voor 16,50 € per kind/ maand of meer, kan men een arm kind of een groep kinderen ondersteunen. Een begeleider ter plaatse (een missionaris, een zuster of een medewerker), verschaft u
informatie over hoe de kinderen het maken
in het gratis tijdschrift 'Salvatoriaanse Hulpactie' , dat 4 keer/jaar verschijnt, vindt u meer concrete informatie over de projecten die u financieel kan steunen.
misstipendia worden naar landen in ontwikkeling gestuurd. Een lokale priester zal voor u een misviering opdragen en het geld gebruiken voor zijn levensonderhoud
giften en legaten

Materiaal
kledij/huishoudlinnen voor Salvatoriaanse OntwikkelingsHulp, via kledingcontainers.
Update 2021

Algemene info
Raad van bestuur

Isidoor Mathijs (voorzitter), Ghislaine Vrancken (vice-voorzitter), Gerry Gregoor (secretaris),
Theo Dielkens (penningmeester) en André Hegge.

Dagelijkse leiding

Directeur: Pater Gerry Gregoor, financiële adoptie: Lieve Schreurs, projectverantwoordelijke:
Josiane Vanderheyden, financieel Verantwoordelijke: Manuella Drieskens

Opgericht in

1963

Gemiddeld aantal werknemers in voltijdse equivalenten (VTE)

1,7

Aantal vrijwilligers

1

Commentaar over vrijwilligers/medewerkers/bestuurders

De bestuurders worden niet vergoed.

Rekeningnummer(s)

BE24 4531 0183 5138 - BE19 3350 4401 5212 - met vermelding ‘via donorinfo.be’

Fiscaal attest

Wordt uitgereikt voor giften die, binnen het kalenderjaar, een gecumuleerd bedrag van 40 €
bereiken

Nieuwsbrief

Salvatoriaanse Hulpactie - 4 keer/jaar
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Financiële info

2019
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Callens, Pirenne, Theunissen & Co, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2019

Opbrengsten 2019

Totaal = 2.027.011 € (100%)

Totaal = 1.886.604 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61
Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61
Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61
Algemene kosten excl. bezoldigingen61

1.345.253 €
96.903 €
0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

493.702 €

Legaten73

368.809 €

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

32.149 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

950.434 €

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62

470.132 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

76.543 €

Overheidssubsidies73

0€

4.823 €

Tombola 70

0€

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638
Andere bedrijfskosten, belastingen64/67
Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2019

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

53.288 €

0€

Financiële opbrengsten75

16.352 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

4.019 €

1.208 €

2.027.011 €

Totaal opbrengsten 2019

1.886.604 €

Saldo van het boekjaar : -140.407 €

Activa 2019
Vaste activa 20/28
Vlottende activa 29/58

Totaal activa 2019

Passiva 2019
326.272 €
3.119.369 €

3.445.641 €

Eigen vermogen10/15
Schulden en voorzieningen16/49

Totaal passiva 2019

3.106.598 €
339.043 €

3.445.641 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2019 bedraagt 2.780.326 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.

Opmerkingen

Deze cijfers zijn de geconsolideerde cijfers van de Salvatoriaanse Hulpactie.
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2018
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Crowe Horwath, Callens, Pirenne & Co, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2018

Opbrengsten 2018

Totaal = 1.934.612 € (100%)

Totaal = 2.136.222 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61
Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61
Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61
Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634
Voorzieningen voor risico's en kosten635/638
Andere bedrijfskosten, belastingen64/67
Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2018

1.301.807 €
87.592 €
0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

543.409 €

Legaten73

587.166 €

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

22.956 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

939.619 €

415.281 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

85.064 €

Overheidssubsidies73

0€

Tombola 70

0€

999 €
0€
20.549 €
364 €

1.934.612 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

51.470 €

Financiële opbrengsten75

11.174 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

3.384 €

Totaal opbrengsten 2018

2.136.222 €

Saldo van het boekjaar : 201.610 €

Activa 2018

Passiva 2018

Vaste activa 20/28

280.098 €

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

3.346.273 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2018

3.626.371 €

Totaal passiva 2018

3.247.005 €
379.366 €

3.626.371 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2018 bedraagt 2.966.907 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.

Opmerkingen

Deze cijfers zijn de geconsolideerde cijfers van de Salvatoriaanse Hulpactie.
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2017
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Crowe Horwath, Callens, Pirenne & Co, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2017

Opbrengsten 2017

Totaal = 1.970.060 € (100%)

Totaal = 1.810.128 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61
Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61
Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61
Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634
Voorzieningen voor risico's en kosten635/638
Andere bedrijfskosten, belastingen64/67
Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2017

1.247.043 €
125.778 €
0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

539.541 €

Legaten73

225.031 €

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

75.706 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

963.127 €

461.306 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

Overheidssubsidies73

0€

Tombola 70

0€

58.797 €
-792 €
2.122 €
0€
100 €

1.970.060 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

44.958 €

Financiële opbrengsten75

31.311 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

6.160 €

Totaal opbrengsten 2017

1.810.128 €

Saldo van het boekjaar : -159.932 €

Activa 2017
Vaste activa 20/28
Vlottende activa 29/58

Totaal activa 2017

Passiva 2017
256.359 €
3.195.722 €

3.452.081 €

Eigen vermogen10/15

3.045.395 €

Schulden en voorzieningen16/49

406.686 €

Totaal passiva 2017

3.452.081 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2017 bedraagt 2.789.036 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.

Opmerkingen

Deze cijfers zijn de geconsolideerde cijfers van de Salvatoriaanse Hulpactie.
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2016
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Crowe Horwath, Callens, Pirenne & Co, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2016

Opbrengsten 2016

Totaal = 2.002.113 € (100%)

Totaal = 2.217.283 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61
Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61
Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61
Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62

1.168.170 €
249.238 €
0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73
Lidmaatschapsbijdragen73

0€

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

1.055.384 €

526.972 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€
0€
0€

47.050 €

Overheidssubsidies73

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

-17.268 €

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

5.321 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65

7.723 €

Financiële opbrengsten75

Totaal kosten 2016

519.911 €

14.632 €

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

Uitzonderlijke kosten66

582.080 €

275 €

2.002.113 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2016

47.437 €
2.305 €
10.166 €

2.217.283 €

Saldo van het boekjaar : 215.170 €

Activa 2016
Vaste activa 20/28
Vlottende activa 29/58

Totaal activa 2016

Passiva 2016
250.682 €
3.596.031 €

3.846.713 €

Eigen vermogen10/15

2.336.210 €

Schulden en voorzieningen16/49

1.510.503 €

Totaal passiva 2016

3.846.713 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2016 bedraagt 2.085.528 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.

Opmerkingen

Deze cijfers zijn de geconsolideerde cijfers van de Salvatoriaanse Hulpactie.
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2015
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Crowe Horwath, Callens, Pirenne & Co, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2015

Opbrengsten 2015

Totaal = 2.713.148 € (100%)

Totaal = 2.651.575 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61
Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61
Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61
Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62

1.838.231 €
243.225 €
0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

654.789 €

Legaten73

691.522 €

Lidmaatschapsbijdragen73

11.670 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

1.169.721 €

524.324 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€
0€
0€

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

31.851 €

Overheidssubsidies73

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

12.038 €

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67
Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2015

0€

8.830 €
42.849 €
130 €

2.713.148 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

47.351 €

Financiële opbrengsten75

85.611 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2015

2.581 €

2.651.575 €

Saldo van het boekjaar : -61.573 €

Activa 2015
Vaste activa 20/28
Vlottende activa 29/58

Totaal activa 2015

Passiva 2015
127.095 €
3.954.847 €

4.081.942 €

Eigen vermogen10/15

2.121.042 €

Schulden en voorzieningen16/49

1.960.900 €

Totaal passiva 2015

4.081.942 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2015 bedraagt 1.993.947 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.

Opmerkingen

Deze cijfers zijn afkomstig van de geconsolideerde rekeningen van de vzw Salvatoriaanse Hulpactie en Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp.
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2014
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Crowe Horwath, Callens, Pirenne & Co, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2014

Opbrengsten 2014

Totaal = 2.261.405 € (100%)

Totaal = 2.160.921 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61
Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61
Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61
Algemene kosten excl. bezoldigingen61

1.366.589 €
259.238 €
0€
12.746 €

62

613.236 €

Legaten73

383.847 €

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70
70

1.071.628 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden

0€

33.609 €

Overheidssubsidies73

0€

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

-7.292 €

Tombola 70

0€

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

10.706 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65

21.277 €

Financiële opbrengsten75

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

66

Uitzonderlijke kosten

Totaal kosten 2014

564.454 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

78 €

2.261.405 €

45.335 €
44.483 €

76

Uitzonderlijke opbrengsten

Totaal opbrengsten 2014

2.392 €

2.160.921 €

Saldo van het boekjaar : -100.484 €

Activa 2014
Vaste activa 20/28
Vlottende activa 29/58

Totaal activa 2014

Passiva 2014
153.064 €
3.676.161 €

3.829.225 €

Eigen vermogen10/15
Schulden en voorzieningen16/49

Totaal passiva 2014

2.702.684 €
1.126.541 €

3.829.225 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2014 bedraagt 2.549.620 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.

Opmerkingen

Deze cijfers zijn afkomstig van de geconsolideerde rekeningen van de vzw Salvatoriaanse Hulpactie en Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp.
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2013
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Crowe Horwath, Callens, Pirenne & Co, bedrijfsrevisoren IRE-IBR, werd gecontroleerd.

Kosten 2013

Opbrengsten 2013

Totaal = 2.093.875 € (100%)

Totaal = 2.004.801 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61
Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61
Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61
Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
630/634

Afschrijvingen en waardeverminderingen

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

1.118.366 €
269.379 €
0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

812.578 €

Legaten73

148.960 €

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

12.825 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

959.041 €

560.613 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

39.432 €
-399 €

Overheidssubsidies

73

Tombola 70

0€
0€

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

5.392 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

59.608 €

Financiële kosten65

7.741 €

Financiële opbrengsten75

21.142 €

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2013

80.526 €

2.093.875 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2013

3.472 €

2.004.801 €

Saldo van het boekjaar : -89.074 €

Activa 2013
Vaste activa 20/28
Vlottende activa 29/58

Totaal activa 2013

Passiva 2013
136.784 €
3.883.571 €

4.020.355 €

Eigen vermogen10/15

1.959.931 €

Schulden en voorzieningen16/49

2.060.424 €

Totaal passiva 2013

4.020.355 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2013 bedraagt 1.823.147 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.

Opmerkingen

Deze cijfers zijn afkomstig van de geconsolideerde rekeningen van de vzw Salvatoriaanse Hulpactie en Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp.
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2012
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Crowe Horwath, Callens, Pirenne & Co, bedrijfsrevisoren [agreement], werd gecontroleerd.

Kosten 2012

Opbrengsten 2012

Totaal = 2.181.012 € (100%)

Totaal = 2.280.381 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61
Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61
Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61
Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

1.224.759 €

Legaten73

292.617 €

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

1.040.278 €
173.824 €
0€

13.326 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

983.447 €

596.572 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€
0€
0€

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

33.775 €

Overheidssubsidies73

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

1.186 €

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

3.126 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

48.633 €

Financiële kosten65

4.137 €

Financiële opbrengsten75

26.226 €

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2012

Uitzonderlijke opbrengsten76

11.514 €

2.181.012 €

Totaal opbrengsten 2012

7.973 €

2.280.381 €

Saldo van het boekjaar : 99.369 €

Activa 2012
Vaste activa 20/28
Vlottende activa 29/58

Totaal activa 2012

Passiva 2012
143.749 €
2.395.279 €

2.539.028 €

Eigen vermogen10/15
Schulden en voorzieningen16/49

Totaal passiva 2012

2.049.006 €
490.032 €

2.539.038 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2012 bedraagt 1.905.247 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.

Opmerkingen

Deze cijfers zijn afkomstig van de geconsolideerde rekeningen van de vzw Salvatoriaanse Hulpactie.

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 20/04/2021

Salvatoriaanse Hulpactie vzw
't Lo 47
3930 Hamont-Achel
Tel.: 011/44 58 21
E-mail: info@salvatorhulp.org
Web: http://www.salvatorhulp.org

2011
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Crowe Horwath, Callens, Pirenne & Co, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2011

Opbrengsten 2011

Totaal = 2.145.139 € (100%)

Totaal = 2.349.737 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

1.175.728 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

975.008 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

268.830 €

Legaten73

239.530 €

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61
Algemene kosten excl. bezoldigingen61

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

8.652 €
62

0€

70

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden

0€

33.833 €

Overheidssubsidies73

0€

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

-4.303 €

Tombola 70

0€

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

4.832 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

98.551 €

Financiële kosten65

5.522 €

Financiële opbrengsten75

19.067 €

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

66

Uitzonderlijke kosten

Totaal kosten 2011

644.716 €

1.015.124 €

76

7.329 €

Uitzonderlijke opbrengsten

2.145.139 €

Totaal opbrengsten 2011

2.457 €

2.349.737 €

Saldo van het boekjaar : 204.598 €

Activa 2011
Vaste activa 20/28

Passiva 2011
157.771 €

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

2.205.582 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2011

2.363.353 €

Totaal passiva 2011

1.949.637 €
413.716 €

2.363.353 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2011 bedraagt 1.791.866 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.

Opmerkingen

Deze cijfers zijn afkomstig van de geconsolideerde rekeningen van de vzw Salvatoriaanse Hulpactie.

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 20/04/2021

