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Toelichting financies 2020 en 2021: vragensessie online 
 
Vragen over de interne balans: 
 
- pagina 2: vorderingen rekening courant: groot verschil met vorig jaar.  
YVES: het grote verschil zit hem in de KDV çavaria office: dit jaar zijn de verrichtingen tijdig 
verrekend 
 
- pagina 2: liquide middelen: sterke stijging rekening Belfius Intensive 
YVES: we hadden gewoon meer liquide middelen, waarvan een deel op de spaarrekening is 
gezet 
 
- pagina 2: overlopende rekening: groot verschil op rekening 490004 
YVES: dit is een opsplitsing: vroeger stond dit samen onder 490000; is op vraag van revisor 
opgedeeld 
 
- pagina 3: overlopende rekening 493000: groot verschil met vorig jaar 
YVES: zelfde opmerking als vorige vraag 
 
- pagina 6: rekening 610303 ict externe support: groot verschil 
YVES: als ik me niet vergis, heeft dat te maken met de site die in 2019 werd vernieuwd, maar ik moet 
het (laten) nakijken 
YVES: aanvulling nadien: In 2019 werd een grote kost gemaakt voor de vernieuwing/aanpassingen 
aan de çavaria.be-site. Die kost was er niet in 2020. 
 
- pagina 7: uitzonderlijke kosten van 70000 euro. Wat zit hier in? 
YVES: zie presentatie; de facturen zitten in de boekhouding van Casa Rosa vzw, aangezien zij de 
hoofdhuurder zijn van het pand; deze investeringen worden ook afgeschreven in de boekhouding 
van Casa Rosa (in een tempo van 5 jaar; vandaar een betaling gespreid over 5 jaar); Casa Rosa neemt 
trouwens zelf ook een aanzienlijk deel van de kosten op zich (en doet de verdere opvolging van de 
werken, en de eindafwerking). 
 
 
Andere vragen: 
 
Vraag: Opbouw reserves en voorzieningen: is er een beleid?  
Antwoord: er zal later dit jaar een update van het beleid opgesteld worden.  
De huidige voorzieningen dienen in principe voor: investeringen ICT; renovatiewerken 
kantoorruimte; vernieuwing website. 
De reserves zijn opgesplitst in meerdere fondsen, waarvoor het doel voor zich spreekt (sociaal 
passief; processen; legaten; investeringen). 
 


