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INLEIDING

De bespreking van de jaarrekening bevat 3 hoofdstukken.

ln het eerste hoofdstuk Algemene boekhouding wordt de balans en de staat van opbrengsten en
kosten kort toegelicht met betrekking tot het huidige boekjaar.

ln het tweede hoofdstuk budgettaire boekhouding worden de schema's van de verplichte BBC-
rapportering weergeven. De liquiditeitenrekening toont de vergelijking tussen de kasstromen van
het boekjaar met het budget. ln de financiële nota ligt de nadruk op de rapportering per
beleidsdomein. Dit hoofdstuk bespreekt zowel het AGB Maldegem 'geconsolideerd' als de 3
individuele beleidsdomeinen volgens exploitatie en investeringen. Er wordt ook een analyse
gemaakt van beleidsdomein sport per sportlocatie.
Het deel toelichting bevat alle verplichte bijlagen die zijn opgelegd door de wetgever en die een
verdere specifieke duiding geven over de evolutie van de cijfers van het afgelopen boekjaar.

Het derde hoofdstuk geeft de jaarrekening volgens de vennootschapswetgeving weer
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I - Algemene boekhouding

ln dit hoofdstuk worden de balans en de staat van opbrengsten en kosten met betrekking tot
boekjaar toegelicht.

1. Staat van opbrengsten en kosten

Het financieel tekort bestaat uit de uitgaven voor interesten en de ontvangsten uit interesten en de in
resultaat genomen investeringssubsidies.

rruldçgrrn

Schema f?: Staat van opbrêngsten en kosten
AGB Marldegem {NlS 43O1O}

Marktstraat 7 - 9990 Maldegenn

Pêriod€: ?016

Secr.: Van VyncktTijs

Fin. Þehærder: 3ðm6{El ls¡ùell€

201ó ltllt

l. Kosten

A. O'perationele kocte n

1. Goederen en diensten

2. Bezoldigingen, sociale lasten en ppnsÍoenÊn

3. Afschrijrringery waardeverminderingen en voor¿ien¡ngen

4. Specífieke kosten sociale d¡enst OCMW

5. Toegesta ne werkingssubsidies

6. Andere operationele kosten

B. Fin,anciële kosten

C. lJitzonderlijke kosten

1. Minwaarden bij de realisatie vån vâste actlua

2. Toegesta ne irwesteringssu bcidies

l!, Opbreng5ten

A. Operatisnele opbrengsten

1. Opbrengsten r¡Ê de werking

2. Fiscale opbrengsten en boetes

3. l/Verkingssu bsid ies

a. Aþemene werklngszubsidies

b. Specifieke werkingssubsidies

4. Recuperâtie specifieke kosten ¡ociale díenst OüMW

5. Andere operationele o$rengÈten
B, Financiële opbrengsten

C. tJ itzonderlijke opbrengsten

1.0t1_¡¡7ß,t5

¡56lmJ{l

t¡{t-rt¿t¡l

4{n

tr0.?Jü.1¡6

ü"m

o,m

45{156

1t5-41?"tt

o,m

o.lx¡

o,qt

1.1t1.4t9,t;l

t.0r¡1,4?11¿

1.0¡6.t¡tt_il

o.m

t.súo,tÍ

$.m

t.3Ét¡.{xt

o,m

1-¡r81"?1

3{.964.5{l

o.{xl

911"r¡l,¡e

?tÐ-l5'"¿l

4tt ¡6tû!

o.tx

:¡0,6tlt!
QIH

&m

t.t51tI

l3rf.ü0rû5

o"{n

o,{n

¡¡,{il

ItrLS48,7¡

1rÌ1t_t't8,1r

:9t.it5{,tÍ

0,ü

ït5.71¡,41

71¡-la11!

7,4¡&t{

o.fi

Èü
¡ô.¿7:"t5

0,{x

lll. Overschot of tekort van het boekiaar !t9.s61.õ7 1t&t7{,0s

A. Operatíoneel or¡erschot of teko¡"t

B. Financieel or¡erschot oTtekort

C. Uitzonderlijk or¿erschct of teksrt
lV. Verwerking van het overschot oftekort van het boekjaar

A. Rechthebbenden uit het orrerschotvan het boekjaar

B. Tussenkomçt door derdpn in hettekcrtvan het boekjaar
C. ûver te drasen overschot of tekort van het boekiaar

¡31.414,Ctr

-115,45t ¿l

tql
99.CqLõ?

o.gt

o.m

9q.9516?

¡86.522.!il¡

-l¡t8.l4A,E1

o,qt

l3&il4,tts

0,m

tfi¡
118-t7¡t09
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2. Balans

mild¡øar¡

Schema f6: Balans
AGB Maldegem {NlS 4S0tol

Marttstraat 7 - 9990 Maldegem
Periode: :t1g
Sec¡": VEn Vyndt îj¡
Fin. bel*erder: E\ornbrgt lsabellê

ACTMA ¡ÛtÉ rlt5

l. Vlottende activa

A- Lí,quide middelen en geldbeleggingen

B. Vorderingen op korte termijn

1" Vorderirgen sit ruiltrðncact¡es

2- Vonderingen uit niet-ruiltransacties

C. Voo,rr¿.den en bestellirgen in uifusering

O- Overlopende re*eningen van het actief
E- Vorderirqen op lainge termijn die binnen het jaar r¡ervallen

ll. Vashe activa

.A- Vorderlngetr op lange termijn
1. Vorderingen uit ruiltmnsactier
2- Vorderingen uit nieÈ-ruiltransactie¡

E. Financiële uaste actiua

1" Extern'¡Er¿elfstandigde agentschappen

?- lntergerneentelijk ramenwerkings'ierbanden en
soortgelijke entiteiten

3- Fubliek-Private Samenwerkings'¡erùanden
¿l_ O'c MW-\reren¡g¡ n gen

5- Andere finanrËle r¡aste actÍva

C. Materiële raste astim
1- Gernee*¡srha psgoedere*

a, Terre,inen elr gebouwen

b- Wegen en overige ¡nfrastructuur

c. lnstallaties, rnachines en uitrusting
d- Meubílair, kantooruikusting en rollend materieel

e. l-easirng en soortgelijke rechten

f" Érftoed
2" Bedr[fvnatige materiële vaste actÍva

a- Terreilen m gebouwen

b- lnsta¡llaties. machines en uitrusting

c Meubilair, kantooruítrusting en rollend materieel

d. Leasing en soortgelijke rechten

3- Over¡ge materiële vaste activa

a- Terreinen en gebourven

b- Roerende goederen

D. lmrnateríële va¡te activa
II. TÕTAALACTIVA

2.5úS.ilnt8

3gÌ4EJt

¿¡9.85tÉr

119.{t4p¡

ffi¡9
qm

18se.¡84¡{

ûm
5.5¡ûf.?1&¡17

û00

qEo

oÐ
qm

qm

qm

û,m

ûm
qnt

5_5{t1tñ.û7

5.5¡flÌ1ür¡

5.{tõ.*nJT

qm

7¡.8¡q¡S

Ir¡1Ä!r

sü
ofl
qm

$s
0'm

e00

9.00

ûm
o,m

qm

tî&m
8.t11.¡r¡¿85

¿¿u.rp,{¡

¡lIt?86,¡r

]t.68,*t

t8.¡e4,zl

417{.:¡

qm

lgt&1?4?¡

qü

Í4?il¡¡6.?{

0,fl
qfl
ofr
qd

Qü

o,m

qm

o.m

0,m

t,rr?t 5ú6,76

ta71.5ttö¡5

ltf¡.r¡9,s
0,m

95.1:tHr

{tû¡6,}6

o,m

0,m

o.fr

0,fr

I'm
o,g¡

o,txt

ûm

0,üt

o,ar

¿.3Ð,qt

?.68.fi6.1¡
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PASSIVA ¡tilÉ rlt:t

l. Schulden

A- Schulden op korte termijn
1" $chulden uit ruiltransacties

a. VoorzÍeningen voor risiro's en kosten

b- Financiêle schulden

c, Diverce schulden op korte termijn uit ruiltrançactie¡
2- Sdrulden uit niet-ruiltr¿nsarties
3- Overlopende rekeningen van het passief

4- sdrulden op lange termijn die binnen het jaarvenrallen

B- Schulden op lðnge term¡¡n

1" Srhulden uit ruiitran¡act¡es
a. Voorzieningen vsor rísiro's en losten

1. Pensioenen en soortgel-rjke verplidrtingen
?. Orrerþe risíco's en ksÉten

b- Fínancí,ële schuiden

c. Þir¿er:e schulden op la'nge terrniin uit ruiltransact¡es

2. Sctrulden uit niet-ru¡ltrônf act¡es

ll. l{ettoactief
III. TÛTAAT PASSIVA

eü8l.me,¡:t

s?.mÈ.¡9

düLill.{¿

ûm

erþ
¡t1¡¡.11t ¡l¿

18.{l¡td0¡t

81751

t¡8,¡lla?

1.2f5.¡99.t6

7.¡t5.¡9956

ûm

4¡rt

{&
L¡õ.¡f,|l56

ûs¡

ûû¡
¿t¡¡r0Í¡

&ür.ta¿¡t

7.885.07¿,¿r

rTlLrü.tr

5¡H!5¡.¡!

qt

ûÛl

:t4{tt2.$

i.E{3,ft

qfl

ttt.t{9,6É

?.t!/tl¡¡i,tÍ

7_it¡tlnõ,rÍ

t61.fi¡s,¡¡i

qm

r6r.fi¡t {{

7,ið:i.¡!n86

o,il

ût
-rr¡.{Þ6tt

t_688.{FA!¡
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Onder een overzicht van de leningen per 31112

Financiële schulden BNP ten laste van het bestuur 2014 2015 2016 2017

Financiële schulden op 1 januar¡

B. Nieuw e leningen

C. Èriodieke aflossingen

4.974.858,14

0,00

276.3å1,00

4.698.477,14

0,00

276.381,00

4.422.096,14

0,00

276.381,00

4.145.715,14

0,00

276.381,00

E Financ¡ële schulden op 31 december (A+&C-D) 4.698.477,14 4.422.096,14 4.145.715,14 3.869.334,14

F. lntresten 't60.4,14,17 151.1104,01 142.760,15 1 33.323,70

G. Periodieke leningslasten (C+Ð 436.82s,17 427.785,01 419.141,15 &9.704,70

Erfpacht ten laste \ran derden 2014 20't5 2016 2017

A. Financiële schulden op 1 januari

B. Nieuw e leningen

C. turiodieke af lossingen

3.318.181,79

0,00

36.868,69

3.281.313,10

0,00

36.868,69

3.244.444,41

0,00

36.868,69

3.207.575,72

0,00

36.868,69

E F¡nanc¡ële schulden op 3'l december (A+BC-D) 3.281.313,10 3.244.444,41 3.207.575,72 3.170.707,03

F. lntresten 0,00 0,00 0,00 0,00

G. Periodieke leningslasten (C+F) 36.868,69 36.868,69 36.868,69 36.868,69

Toegestane lening ten laste van derden 2014 2015 2016 2017

A. Financ¡ële schulden op 1 januari

B. Nieuw e leningen

C. furiodieke af lossingen

0

0

0

0

0

0

0

375.431

75.086,13

300.3¿15

80.600

91.206,1 3

E Financiële schulden op 3l december (A+&C-D) 0 0 300.345 289.738

F. lntresten 0 0 0

G. Periodieke len¡ngslasten (C+F) 0 0 75.086 91.206

Totaal financiële schulden 2014 2015 2016 2017

A. Financiële schulden op 1 januari

B. Nieuw e leningen

C. Feriodieke aflossingen

8.293.0¿!0

0

3'13.249,69

7.979.790

0

313.249,69

7.666.541

375.431

388.33s,82

7.653.635

80.600

404.455,82

E F¡nanciële schulden op 31 december (A+ÈC-D) 7.979.790 7.666.541 7.653.635 7.329.780

F. lntresten 160.444,17 151 .404,01 142.16Q 133.324

G. Periodieke leningslasten (G+F) 473.694 4æ.6il Ín.096 537.780
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II - Budgettaire boekhouding
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Beleidsnota
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Doelstellin genrealisatienota

Dit schema is leeg aangezien er niet gewerkt wordt met prioritaire beleidsdoelstellingen,
actieplannen en acties in het AGB Maldegem
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Jl, doelstellingenrekening

Dit rapport geeft de ramingen van ontvangsten en uitgaven weer van alle prioritaire beleidsdoelstellingen en het overig beleid, en dit gegroepeerd per
beleidsdomein. Er werd alleen met overig beleid gewerkt.
ln het beleidsdomein algemene financiering werden alle uitgaven en ontvangsten met betrekking tot financiering verwerkt. ln het beleidsdomein lnterne werking
werden de uitgaven en ontvangsten met betrekking tot de ondersteunende diensten zoals de financiele dienst en het secretariaat geboekt. Het beleidsdomein sport
bevat alle uitgaven en ontvangsten met betrekking tot de exploitatie van de sporthal MEOS, zwembad Sint-Anna, de tennisterreinen De Waele en de parkcross.

'll¡ttl''
D oelstellingenrekening (f 1)

mCdegam

Periode:2016
AGB Maldegem tNlS 43010) S€cr,: Vän Vynckt Tjg

Fin. beheerder: Dombret lsabelleMarkstraât 7 - 9990

lnitieel budget

Saldo

ñtn on( tn
ñtn qnq tn

577-564"30

356-591,00

-313 ?5rÌ rn
-13_708-14
-13-704.14
-10-708,14

-3 {ïXt ttlì

-607.197.16
-6n7_1C7,rfi

-253,6S6,16

-15q 5q1 ûar

ß fìn

113 ?qô ûa

0.0c

-"c't,l ?rn fn

Ontvangsten

I n76 otE ?n
1 n?Êq1q?n

720.32430
356,5910O

oflfl
o.0{l
o.0{ì
0,00
ofl{l

300.947.0O
3fxì-c¿7.oû

300.947,OO

oflo
I l7? .R6? Aû

'I O?t ?71 30

356.59X.O0

o {rl

Uitgäveñ

¡tc6 nt û ftaì

¿qÊ nl n ôn

142"760,00

0,00
31 I ?5n Ofl

13.704.1¡1

13.708.14
10-708,14

3 0{ì0 ofl
908.1¿l¡t.15

9{}8,1d4.'t 6
554-553,16
3q3 qct {l{)

I Ì77 n6) An

7na û? 1 _3fl

356s91.S0

313 ?ç00{l

E¡ndbudget

Saldo

-l ça ß6ç Á.*

-1qs ÁÃq Á_R

-142.760,00

0,o0

-1? qlìq 4r
-1q.208.1.¿
-19-208.14
-19,208,1¡t

o {]o

L74.473.62
774-473.6?

550_3&¡"?7

-375 rf3û 55

n frt
3AA A36',13

-375-rt30.65

-12 SO5 4A

0ntvangsten
t7ç Á4ñ 6(
t7s ¿-?n Éq

0,m
0,00

375 rLìO 55

o.oo
o.00
0,m
0m

1 fi47 n6l ?¡l
I n.R7 nÃa fâ

1-087.063,24

om
I Á6? iÍ¡ì ro

1 047 f)63 7¡l

0.æ
375.4:tO 65

U¡tgãven

çlt no6 tl
5ll ngñ rc
142"760.00

0,00
3AE 336 "t 3

19.208.ld
19,20A"14
19,208"14

om
gtt-tgq 6t
qî? lCq 6?

536.758,97

375 ¡t30 6q

t ¿t5? Åqt rg
694 727 11

375.¿t:t0.65

3Aa_336-13

Jaarrekening

Saldo

-tçc 66ç. t'
-1qq ññç t)

-142-760,15

o,m
-12 gO5 17

-r1.7s8.47
-17-758.47
-t7"75447

o-m
t Rq_til63q
1rq 1¡6 eq

561_182,54

-372 035 15

"t17r, ãn
400 663 S2

-372-036"15

-12_905_17

Ontvångsten
t7q Á?ô 6c
175 ¿en 65

0,m
0,00

375 ¿l¡¡t 65

0.o0
o.o0
0,o0
o_m

t-lìqs_ûaq_t?
1 nqs fìt(l ??

1-991"475,32

3614m
1 ¿7ll.qtoa7

r-oqt 47532
3-614 m

375.¡tit0.65

Uitgâven

çlt nqq, q7

5?1 ngq 97

142.760,15

0,ü0
384-:!¡|5 a2

t7 7ç9, a7
1-f 7\*, L7

L7-754,47

0_oo

rÐ5.t¡4?.q3
gns q¿.? q?

530.292,78

375,650_15

t -tç¿!-7q7 17

690-41140

375-65Ð,15

3ß* {1q ß7

fxlr ÂlEêmên€ fin¡nciprins
ôvpriq heleid

Er$loitat¡e

lnvester¡rigen

Andere
(l1: lntprnp wêrk¡ns

âuo¡io hclaíd
Exploitatie

lnvesterinsen

f¡6: Smrf
ovêris bêlÉid

ExÞloifôtie

lnvesterinsen

TÕtäleñ
ErploiÞtíe

I nv€ster¡nsen

Andere
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Financiële toestand

Dit rapport bevat een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget in vergelijking met
deze van het meerjarenplan. Daarnaast wordt ook de autofinancieringsmarge van het budget
vergeleken met deze van het meerjarenplan. Uit dit rapport blijkt dat het budget in het
meerjarenplan past aangezien aan de voorwaarden wordt voldaan:

- Het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar is groter of gelijk aan nul
- De autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in het budget is groter of gelijk aan

de autofinancieringsmarge van hetzelfde jaar in het meerjarenplan.

Financiële toestand van de iaarrekening
n Klil

v ärl

Periode: 2016
AGB Ma¡degem {NlS 43Õ10}

Mârktstrâat 7 - 9990 Mâldegem

Secr,: Van Vynckt Tiis

F¡r. beheerder: Dombret ¡sabelle

Autofinancieringsmarge .lâãrrekening E¡ndbudset ln¡t¡eel budsel

l. Financieel draagvlak (A-B)

A. Explo¡tatieontvangsten
B. Exploitatie-u¡tgav€n exclus¡êf de nettokosten van schulden {1-2)

1. €xploitatie-uitgâven
2, Nettükosten van schulden

ll. Netto periodieke leningsuitgaven (A+Bl
A. Netto-afloss¡ngen van schulden
Þ ÀlÃÉ^Lñ(róñ r¡¡n t¡hr¡lå¿n

54t.424,t7
t.o91.475,32

548.051,25
690,811,¿¡O

142.760,15

531.095,97
388.335,82
1 AA aÃô 1<

531.G¡6,13
1.087.063,24

555.967,11
6ffi.727,LL
142.760,0O

531.096 13
388.336,13

456.O1O,O{¡

1.021.271,30
565.261,30

708.021,:t0

142.760,m

456.01O,0{l
313.25O,0C

lll- Arrtofiñãh.iÞr¡nrsmrrrÞ ll-lll 1) ?tß to ooo onn

De exploitatiekosten zijn lager dan het budget en de ontvangsten zijn hoger dan gebudgetteerd
waardoor het exploitatieresultaat beter is dan ven¡vacht.

ln het zwembad werden uitgaven voor investeringen gedaan in 2016 namelijk Project HVAC
uitgevoerd door Eandis. Erwerd 219 euro meer uitgegeven dan gebudgetteerd. Maar er werd wel
een subsidie ontvangen voor de installatie van de zonneboiler, waardoor het netto
investeringsbudget beter is dan gebudgetteerd. De subsidie werd in mindering van de kosten
geraamd.

De uitgaven voor de financiering zijn gelijk aan het budget. Er werd voor de eerste keer een
toegestane lening opgenomen bij de gemeente voor de financiering van de investeringen.

Het resultaat van het dienstjaar is beter dan verwacht nl. €, 15.722,60. Het overgedragen resultaat
van 2015 is € 230.969,40 waardoor het kasresultaat stijgt naar €246.692,00.

,!!l¡¡l['

in¡ldecpm

Resultaat op kasbasis Jaârrekening Eíndbudget lniti€el budget

L txplo¡tatiebudget lB-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten

1b- ÃlgemenÊ ser¡(ingib¡idrage En andere lokale owfheden

?, Overige

ll. lnvesteringsbudget (B-Al

A. U¡tgaven
B. Ontvangsten

lll. Andere (B-A)

A. U¡tgaven
1. Afl oss¡ng J¡nânciële schulden

a- Per¡odieke aflç5t'ngen

B. Ontvangstên
1. oD tÈ nemÊn leninsen en leasinss

400.663,92
690.811.40

1.091.475,32
0,00

L.Ogr.475,32

-372.O36,1s

375.650,15
3.614,0û

-L2,945,t7
388.335,82

388.335.82

388.335,82

375.430,65
375.1ç10.65

388.336,13
694.727,Lr

L.A81,063,24
0,00

L.O47.06,3,24

-37s.430,65
375.430,65

0,oo
-L2.9o5,44

388.336.13
388.336,13

388.336,13

375.430,65
375.¡Ët0.65

313.250 fX'
708.021,3O

1.021.27L,30
720_324,30

300.947.00

o,oo
356.591,ûO

356.591,0O

-313.250,OO

313.25O,OO

313.250,00
313.?50,0t]

0,00
o-oo

lV Rrr.loêttãirê rêqrrlfâat hñpkiââr ll+tl+llll 1q 7t) 6n nßn nm
V cô.rrmrilÃôrió lrrrddôiâ¡ra rÂ<¡¡lrr¡r rr¡;ia h¡aLi¡¡¡ t¡n oÂo tn taÕ oÃo tô t)a ata Áa

trt âô¡¡¡ñ¡JÁô?ia k¡¡iaaÊ¡ir¿ iÃGrrFå.f lnrll¡l

Vlll nêsultàãt ôn k¡qhrqic lVl-Vlll ,¿6 6t¡t firì ,4n a6q À.n 1)-' CL-r 61

t2



De autofinancieringsmarge is beter dan verwacht doordat het financieel draagvlak, dat uit het
exploitatieresultaat bestaat, hoger is dan gebudgetteerd.

Bespreking per beleidsveld

Algemene diensten

Deze indeling bevat de kosten en opbrengsten van het beleidsdomein interne werking

De uitgaven zijn lager dan geraamd. De kosten voor opleiding zijn lager dan gebudgetteerd. De
kosten inzake de externe ondersteuning voor BTW zijn hoger dan gebudgetteerd.

s al

Er zijn geen investeringen gebeurd in 2016. De werkingskosten zijn lager dan gebudgetteerd
dankzij lagere onderhoudskosten en minder energieverbruik dan geraamd.
De uitgaven zijn wel hoger dan in 2015, voornamelijk door het onderhoudscontract.

De ontvangsten zijn hoger dan het budget doordat het tarief van de gemeente veel verhoogd werd
in het licht van de BTW problematiek. Er is een lager gebruik van de zalen van de sporthal MEOS
in 2016.

Zwembad

ln het zwembad werden er in 2016 uitgaven gedaan voor investeringen, namelijk Project HVAC
uitgevoerd door Eandis. De energie installaties werden vernieuwd en er werd een zonneboiler
geÏnstalleerd, dit voor een totaal bedrag van 372.036 euro. Er werd 219 euro meer uitgegeven dan
gebudgetteerd. Maar er werd wel een subsidie ontvangen voor de installatie van de zonneboiler,
waardoor het netto investeringsbudget beter is dan gebudgetteerd. De subsidie werd in mindering
van de kosten geraamd.

De werkingskosten zijn hoger dan gebudgetteerd, nl. 683 euro. Dit is voornamelijk te wijten aan
een hogere kost voor het onderhoud van het gebouw:+ € 8.970 t.o.v. budget, door hogere kosten
dan geraamd voor de herstelling betegeling van het zwembad en het onderhoud van de stalen
kolommen. De energiekosten zijn lager dan verwacht - €.7.002 t.o.v. budget.

De ontvangsten zijn lager dan gebudgetteerd. Het zwembad is meer dan een maand gesloten
geweest waardoor er minder inkomsten zijn gegenereerd. De concessie inkomsten zijn lager door
het nieuwe contract.

ml4 2015 8W12016 JR 2016 vs vs 2015

lnvesteringen

oitatie
-3.950

-15.158 -10.9!r3 -2t.28 -t9.259 1.EX' -8.3f¡6

' ,:.1 r,Ì.ì,r ilrlr.ir ì, .11t IL:

20L4 2015 8W12016 JR 2016 vs vs 2015

Investeringen

Exploitatie

Uitgaven

-23.æ3

-91.573

68.570

t.w
-78.989

80.533

&¡.706

-128.795

2t2.SOt

tot.3T7
-tLg.W
220.382

17.6-n

9.791

7.880

gft.834

-rt0.015

139.849

Li lr r.r.irr,l.;i,

20L4 2015 8W12016 JR 2016 vs vs 2015

lnvesteringen

Exploitatie

Uitgaven

n

-8.?Ã7

-109.¡t25

-248.524

r.39.100

-t?3.L6
-248.764

125.058

-375.¡ß1

-168.133

-289.075

L20.942

-372.0?6

-L70.99
-289.758

719.2æ

3.39s

-2.4L6

-683

-L733

-372.üt6
-47.43
-41.593

-5.849

t3



Parkcross

De werkingskosten zijn hoger dan gebudgetteerd. Dit is te wijten aan de onvoorziene kost voor de
verzekering Bricocross 2017, die al in 2016 moest betaald worden (2.504 euro). De vergunningen
voor 2017, die in 2016 moeten betaald worden, waren ook hoger dan geraamd (+1.639 euro).
De ontvangsten zijn iets hoger dan gebudgetteerd, nl. +762 euro, door hogere kaartenverkoop.

20t4 2015 8W12016 JR 2015 vs vs 2015

no
U¡tgaven -L24.596

t03.746

-99.728

92.302

-!L4.U9
7@'.441

-118.1il
105.203

-4.!06
762

-t9.026

12.90t

t4



Financiële nota
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J2 Exploitatierekening

De exploitatierekening geeft een overzicht van alle exploitatie kosten en ontvangsten per beleidsdomein

'llilfl''
Exploitatierekening [f Z)

mCdêgåñ

Periode: 2016

AGB Maldegem {NlS 430101 Secr.r Vån Vyr¡ckt T¡js

Fin" beheerder: Dombret lsabelleMarltstråat 7 - 999t

lnitieel budget

Saldo

577.56430

-10.708,14

0,00

0,00

0,00

0,00

-253.606,16

313.250,00

Ontvðngrten

720.324,30

0,so

0,00

0,oo

0,o0

û,00

300.947,00

1.021.271,30

Uitgåverì

142.760,0f

10.708,14

0,0€

0,oc

0,0c

0,oc

554"553,1€

708.021,3C

Eindbudget

5åld0

-142"760,0{

-19.208,14

0,00

0.00

0,00

0,00

550.304,27

388.33õ,13

OntìranÊsten

o,oo

o,00

0,00

0,00

0,0t)

0,0{)

1.087.063,24

1.087.063,24

U¡tgâven

142.760,O0

19.208,14

0.o0

o,o0

0,oo

0,00

536"758,97

698.727,11

Jaârreken¡ng

Saldo

-14¿760,15

-17.15A,47

0,00

t,ot
0,o0

o,o0

56L182,54

400"663,92

Ontvängsten

o,o0

o,00

û,00

0,00

o,00

o,o0

1.091.475,32

1.091.475,32

UÍtgåven

142.7õ0,15

17.758,47

0.00

o,o0

0,00

0,o0

s30.292,78

690.811,40

OO: Algemene financiering
01: lnterne werking
O2: Dienstverlenine

03: Openbaar domein

04: UiWoering

05: Cultuur
061 Sport

Totalen

De uitgaven voor bijna alle beleidsdomeinen zijn lager dan verwacht. De uitgaven voor het domein algemene financiering dat de financiële lasten bevat, is 0,15 euro
hoger dan gebudgetteerd. De ontvangsten van beleidsdomein sport zijn hoger dan het budget. Dit is te verklaren door hogere ontvangsten in de sporthal maar
lagere ontvangsten in het zwembad.
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J3 De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar

Dit rapport geeft de transactiekredieten en de reële uitgaven en ontvangsten van het financiële boekjaar weer voor de investeringen en dit per beleidsdomein

ln 2016 werden er investeringen gedaan in het zwembad. Er werd 219 euro meer uitgegeven, maar 3614 euro meer ontvangen dan gebudgetteerd

J4 Rekening afgesloten investeringsenveloppes

Het schema J4 geeft een overzicht van de afgesloten investeringsenveloppes tijdens het boekjaar. Er werden geen enveloppes gesloten tijdens het boekjaar

'llilll''

maldBgßrn

De investeringsverrichtingen v¿rn het financiëIe boekiaar (f3)
Periode: 2015

AGE rvlaldegem {NlS 43010}

Marktstraãt 7 - 9990 MãldeÊem

Secr,: Vän Vynckt TÌjs

Fin. beheerder: Dombret lsabelle

lnitieel budget

Saldo

356.591.0û
-1 ôt)Õ ôft

o.oû
o.n0
o-oo
ooo

-353.591,00

o.oo

0ntvangsten

356.591.00
ôrln
o.o0
0.ûo
o_oo
o00
o.oo

356.591.O0

Uitgaven

o.oo
ì nôn on

o.oo
n_r)0

o.oo
noo

?53 5q1-OO

355"591.OO

Etndbudget

Saldo

o.oo
non
0.oo
oo(]
o.oo
onn

-375.430,65

-375.430.65

Ontvängsten

o.oo
noô
o.oo
o.oo
o.{to
nôô
f) tìo
o.oo

Uitga\ren

0.00
onn
o.ot)
û.oo
Ò-oo
fl írfì

?75 4q0 65

375.430.65

Jaarrekening

Saldo

o.oo
rlno
o-00
0.00
o.oo
ô flfl

-372.036.15
-372.036.15

0ntvangsten

0.o0
non
o.o0
o.oo
0.oo
o fln

3 614 n0
3.614.OO

U¡tgauen

o.oo
ooo
o.oo
o.oo
o.oo
Ò Õfi

t75 650 1 5

375_650.15

OO: Alsemene financierinE
fll' lnterne u¡erkins
02: Dienstverlenins
O?' flnenhe¡r ¡{nmein
04: Uitvoerins
lì5'f.r¡ltru¡r
O6: Snorf
Totalen
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J5 Liquiditeitenrekening

De liquiditeitenrekening is een financiële weergave van de geldstromen. Het biedt een overzicht van
alle ontvangsten en opbrengsten.

Dit schema berekent het resultaat op kasbasis. De opbouw bestaat uit 3 delen
- Budgettair resultaat van het boekjaar
- Overgedragen resultaat vorig boekjaar
- Bestemde gelden
Dit resulteert in het resultaat op kasbasis.

De bestemde gelden zijn de gelden die het bestuur vanuit het resultaat op kasbasis reserveert voor
een toekomstige uitgave (exploitatie - investering - andere). Er werden geen bestemde gelden
gereserveerd

Liquiditeitenrekening [f 5)
I

l¡¡llr:
Periode: 2016

AGB Ma:degem (Nls 43o1ol

Marktstrâât 7 - 9990 Mâldegem

Secr.: Vaî Vynckl T¡js

Fin, beheerder: Dombret lsabelle

rñrldegem

Resultaat op kasbasis Jaarrekenin€ Ëindbudget hitieel budget

L Explo¡tãt¡ebudgat {8-A}
A, U¡tgaven
B. Ontvangsten

la- 8€¡ðslingen en bo€¡ë

lb. Àlgemem wert(¡ngsbiidGge €n andere lof(ale ffirheden
1c T$enkomst do6rd€rdËn ¡n hette*oûvan h€t boekjaar

?. Overige

ll. hvesteringsbudget {B-Al
A, U¡tgaven
B. Ontuangsten

lll. Andere {B-A)
A. U¡tgaven .

1. Afl o6s¡ng fìnanc¡èle schulde n

a. PedodiekÊ ãflorringen

b- Niet-p€riodiete ðfl ortingen

2. Toegestane hningen
3. Over¡ge transact¡es

g. Ontvangsten
1. op te nemen len¡ngen €n leåsings

2. Teñ.rgvorder¡nBvan aflossing vän f¡nânciêle schulden
a- Pe.iodieke terugvorderingen

b, Niet-per¡od¡eke terugvo.d€r¡ngen

3, Overise kânsact¡es

40o.663,92
690.811,40

1.89L.475,32
0,00

0,00

0,00

1.O91.475,32

-372.036,15
375.650,15

3.614,0O

-12.905,17
388.335,82
388.335,82

388-335,82

0.00

0,00

0,00

375.43O,65

375.430.65

0,ù0

0,00

0,00

ß o{t

388.33O13
698.727,L1.

\o47.063,24
0,00

0,010

0,00

1.087.063,24

-375.43O,65
375.43O,65

o,o0
-12.905,44
388.336,13
388.336,13

388.336,r3

o,0s

o,00

0,00

375.430,65
375.430,65

0,00

0,00

0,fi)
n ñfì

313.250 0{I

7O8.O21,30

1.021.271,30
0.00

720.324,30

0,0{

300.947,00

o,0ü
356.591,00
356.591,00

-313.¿50,00
313.250,00

313.250.00

313.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0.go

0,0o

0,00

0,00

ñm
[/ RrrdraHã¡rÂ rÁrr¡lt.ar hñekiaâr,t¿llrlltl lq 7t? Ã¡ nûo n fxt
V GMrrmIlêar.lê hr¡rfoetlrirc ¡cc¡rllâr] ùôrio hnokir¡r lan oÂo ,1 ?eô oÁo rñ all ?^a Ãa

Vt Garr¡mrtl6ôr.lo hrrfloo*¡ira ¡ôêrrlta.Ì llvrvì ,ÃÃ Ãøa 
^^

Vll. Bestemde gelden {to€stðnd op 31 decÊmb€r)
A, Bestemde gelden voor de explo¡tât¡e
B, Bestemde gelden voor ¡nvesteringen
c, Bestemde selden voor andere verrichtinspn

o,oo
0,00
0.oo
o.oÕ

o00
0,00
0,o0
o.oo

o,oo

0,00
0,00
o_lìo

vlll Rêqrltâât ôr kâahåaie fvl-Vlll ?¿É ño) m tan 060 ,n I)a ?^a 61

ln deze tabel wordt ook een vergelijking gemaakt met het budget. De uiterst rechtste kolom toont
het initiële budget, de middelste kolom het budget na de doorgevoerde budgetwijziging.
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TJI Exploitatierekening per beleidsdomein

Dit rapport geeft het exploitatieresultaat weer per beleidsdomein en per algemene rekening categorie

'llillf''
Exploitatierekening per beleidsdomein (TI1)

ñâ¡degâñ

Periode: 2016

AGB Meldegem {¡¡lS 4:1010) secr.r van Vynckt ïjs
Mârktstrâat 7 - 9990 Fiñ. behëerder: Dombret lsabelle

04: UÌtvoer¡ng

0,00
0"00

0,oc

o,oc

o"oc

o,oc

0,0{

0,00
0,00

0,00
0,00
0,0c

0"0c

0,0(

0.0c

0,0t

0,r](

0,0(

0,0c
0,0c

0,0[

0,0(

0,f}(

0,0(

0,0€

û,0(

0,00
nôn
n_fft

03: openbaêr
do*nein

0,00
0,00
o,o0

0,00

o,o0

o,o0

o,o0

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0.00
0.m

0.m

0.m

0,æ

0,00

o,o0
0,æ

0.æ

0,ffi
0"00

0,æ

o,o0

o,o0

0,00
lt fìlì
onß

D¡ênstverlËninE

02:

0,00
0,00
o,o0

0.00

o"oc

0.oc

0,00

0,00
0,00
0,00
0,0Q

o,o0

o,oc
0.oc

0,0(

o,tr
0,tr
0.m

0,00
0,o€

0.tr
0.fr
o,tlc

0.fr
o,o0

0,00

0,00
nnn
nm

01: lnterne
weil(ing

L7.754,47
17.755,49
17,755,49

0,00

o,m
0.00

o.00

e,98
0,00

0,00
0,00
o,m
o,oo
0,æ

0,ûo

qü
0,m

0,m

o,00
0,æ

0,00

0,æ

0"00

0,00

o,o0

o,m
0,00
nnn

-17 7\R 
^7

00: Algemene

financier¡ng

142.760,15
0,o0
o,o0

o,o0

o,oc

o,oc

0.00

L4L760,15
0,00

0,00
0,00
o.m
o,o0
o,fr
0,ff
o,ffi
o,ü
o,tr
0.00
o,tr
o,fi
o,tr
0,m

0,0ú

0,ot
o,m
0,o0
fì on

-1Ä) 76'{t 1\

Totâal

690.811,40
548.035,93

543.492,37

0,æ
0,00

0,æ
4.5¿*1,56

L42.775,47
0,00

1.091.475,32
1.O91.475,32

1.086.03161

0,æ
q00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.960,00
o,m

0,00

0,m
0,00

3.960,m

0,00

1¡r83,71
'0,00
ôfm

¿fxl 661 q)

Code

æ/L
62
644

64S

548y'7

65
694

70

/Jæ
/J01

7*49
ßae

74m

7401

7&214
7{O5y'9

7¡18

74217

75
7qú.

l. uittaven
A. Opêrðtion€le uitgê\ren

1- GoÈderen en diæten
2, Bezold¡gißgen, sciale lasten en p€s¡oens
3. Sptrif¡eke kosttr triðle dienst OCMW

4" Toegertane werk¡ngssubs¡dis
5- Andere opeEt¡onele uiEawn

B. Finånc¡éle uitgaven
C. RechthebbeBden u¡t het overschot lfân het boëkiäar

ll. OntYan8sten
A. Operal¡on€le oñtvângsten

1" Ontvðngsten uitde werk¡ng

2. Fiscöle ontvôngsten en boetes
a, Aðruutlende beldinge

1 Opcætieæn op de trffinde wrhefñ.€
¿ AaM¡þrìde b€la$ing op de lmÉËelåsting
3. Ar¡(þre önwlÞîde bdüirEen

b- Andeæ belðtitrgen

3" Werk¡ngssubs¡dië
ð- Algeæne rertdngsubs¡d¡ö

l- Gerente ot prqiKidonds

¿ Gfl ærael¡ike d !@inciale ti¡drãge

3- ûËrige dgæ rer*hg$ubsidis
b- Speci6e*e wrkingsqûslf es

4- R@peøt¡e En speifieke kosts sociale dienst ÕCMW
5- Andere opeGtionele gntvangsten

B. F¡nanci€le ontvengsteû
a Trr<qênkñmçt vån dêrdÞn ¡n hêl iÞkôrf vãn haf hôêkiââr

lll- sãldo
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06: Sport

53O.292,78
530.280"44

525,736"88

o,ül
o,m
o,m

¿r-543,56

12,34
0,o0

Lm1.475,32
1.O9L475,32

1-086_(xt1,61

o,m
o,fl
o,ü
o,(tr

0,m
0s

3.960,m
0Æ
0,m

0,ü
0,m

3-9609
0,m

1-¡t83,?1

O,û0
nñn

qÂt lc? ('I

051Cultuur

0rm
0rffi
o,m
tæ
0,m
o,æ
0,(n
O,0O

O'ffi
O,0O

O,0O

0,m
o,m
os
o,m
o,m
o,ü]
0,m

0,m
opo
opo

0,m
0,to
0¡o
0m
0æ
0rffi
nffì
t¡ trt

Cade

ælr
62
648

649

64+Jn

65
694

70

73fl)
7301

7ws
731f9

7ltfl)
74Ðt

7d}¿/4

7m5l9

7¡¡8

742n
75

7g¿

l. Uitgaven
A. Operationele uiÇaven

L- Goederen en diersten
2- Bezo[d¡gingen, sociale lasten en perui]€nen
3- Specifieke kosten sociale d¡erist OCMW

4- ToegestarÉ werkingssubsidies

5- Andere operdioneÞ uiþarnn
B. F¡nencíêle uitgaven
C. Rechthebbenden uit het overschot ìËn het bcekjaar

ll. OntYangsten
A. operãt¡onele ontvangsten

1. OntvErEsten uit de werting
2- FiscaÞ ontvangsten en boetes

a, Aanruüende belætiEe¡¡

l- Opcer*iemen op.rle sroermtÍe i¡wrheffurg

Z Aåûüþrlde befôst¡ng op ft peßonerú€ladiE

3- Âr¡dere ærwlllenÈ bda*iuÊn
b- Andere belastirg€!ì

3. Werltingssubsidies
ð- ÀE€rEnÊ w€rldngsí¡hddi5

l. Gemeerite of prwiEi€fiDr¡ß

¿ Gemeentd¡Ëe dprovincÞle ta¡ú-dge

3. û¡erÊa a@neæ w€rk¡Es¡S5ilet
b. Speciñ¿ce nærfirgejbsiúes

4. Res¡perat¡e vån specifieke kosten soc-nle dienst OClrtW

5- AnderÊ opërât-rone¡e ontvar¡gsten

B. Financiële ontvãngsten
f T r<<pnknm* u:n r{cr¡{pn in hef telrnrt wn hêt hñelr¡ââr

lll S¡ldo

2t



TJ2 Evolutie van de exploitatierekening

Evolutie van de exploitatierekening [TfZ)
tl¡¡¡¡lrr Periode: 2û16

AGB Mâ¡degem {Nls 43010}

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Secr.: Ven Vynckt T¡¡s

Fin. beheerder: Dombret lsabelle

Ërentei.Jrrf
maldegem

Code Jããrrek. 2O16 Jaarr€k. 20L5 Jaarrek. 2014

l. Uitgaverr
A. Operationele uitgaven

1, Gcederen en dienstên
2. 8êzoldigingen, soc¡ale lâsten en pÊns¡oenen

3. Specifieke kosten sodâle dienst ocMW
4. Toqgestane werkirgssubsidies
5. Andere operationele uitgaven

B. Financièle u¡tgaven
C, Rechthebbrinden uít het overschot van het boekjaar

11. Ontvangst€n
A. Operationele tntvangsten

1. Ontvangsten uit de werking
2, Fiicâle ontvãngsten en boetes

a- Aãnvul¡ende behlingÊn
l' OBceilie$€n op de onroerende voorheffing

2. Aànvul¡ende Þenãsting op de personenbelôrt¡ng

3- Andere aanvu¡lende belast¡ngen

b. AndÊrÊ bêlåilingen

3. WerkÍngssubsidies

a- ÂlgÊm€ne werk¡ngssubs¡diÊj

1- GemeentÈ- of prov¡ndefondg

2. €emeÊntclijke of provin€iðle búdrage

3. Overige aEÊmeft€ werk¡ngssubi¡d¡et

b- SpÊcifi Ék€ rrrÊr*i¡gsubsidiÊs

4, Reffpëratiê van specifeke kosten sociale dienst Ocfvlw
5. Andere operationele ontvangsten

B. Finenc¡ële ontvãngsten
C, T lççpnkomqt ven r{erdpn ¡n hpt lêknrt ven het hopkiear

60å
62

6rt8

549
Moft

65
694

7A

7300

7301

73û2/e

731/9

7¡¡00

7ñL
740214

740519

748

742Í7

75
?9¿

690.811,4O
548.O35,93

54t.492,37

0,00
0,00
0,ûo

4.543,56

L42.715,47
o,oo

1.O91.475.32
r.o91./175,32

1.O86.031,6r.

0,00
ü.00

t'.00

s.00

û.00

û"00

3.960,00
o,00

0,00

ü,00

0,00

3.960,00

0,00
1.483,71

o,oo
non

590.296,82
434.627,74
¡ti¡3,268,09

o,00
o,00
o,00

5.353,61

151.675,12
0,oo

1.O15.917,37
1.O15.778,13

290.O64,70

o,00
0,09

o,00

o.00

0,oo

0,00

725.713,43
717,885,33

0,00

717,885,33

0,00

7.828,10

o,o0
o,00

t39,24
nnn

64r..241,14
480.715,08

462.308,?3

0,ûo
0,00
0.û

18.406,85

160.526,06
o,oo

968.620,û6
964.547,Tt
304.89&96

0,û0
0,00

0,00

0,00

0,0t

0,00

663.648,81

0,00

0,00

0,00

0,00

663_648,81

0,m
t00

72,29
n fìn

lll sâkln tñn ß64 o,' arç 62{l E< tt? ?7e or
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TJ3 Investeringsverrichtingen per beleidsdomein.

Dit rapport is toont de investeringsverrichtingen per rubriek van de jaarrekening.

'llill''
Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (Tf 3)
Periode:2016
AGB Maldegem {NlS 43010}mCdegêm Secr.: Van VyncH njs

Fin" beheerder: Dombret lsâbelleMarktstraatT - 999O

06: Sport

0'ü
0,O0

0,00

0,00
0rffi
0.o0

360.65{t 15
360.650,15

0.m
o.m

36t_650,15

15.{XIO,O0
o-oft

o,m
o,m
0,00
o,m
0,m
0,00

47ç 6qû tq

Totaal

000
0,00
O,0O

O,0O

orffi
0,0O

36{t.650,rs
380"650,15

0,(tr
o,m

360.650,15

0,m
o,m
O,0O

0,m
om
O,0O

15-(mO,00
o_m

t7q 6EO I E

Deell: UITGAVEN Code

280
281

282
283

?æ18

22aß-æ9
22418

23l4
?5

27

26o/4
26519

2fi10
2:I

66¡l

L lnvesteringen in financiële vaste ðçtiva
A. Extern ver¿elfstandigde qentschappen
B. lntergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke
ent¡teiten
C" Publiek-Priyate Samenwerkingwerbanden
D. OcMw-v€ren¡gingÊn
E, Andere financiële vaste açtivä

ll. lnvesteringen in materiêle vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmat¡Ee materiële veste ectiv,â

1- Terre¡nen en gebouruen

2. Wegen en orrÊrige ¡nft-åstructuur

3- Roerende goederen

4- Leagng en soortgelijke rechten

5- Erfgoed

B. Overige materiêle vaste act¡v.a
1- Onroerende goederen

2- Roerende goederen

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast aetiva
lll. lnvesteringen in immetedële veste activa
lv. Toegestane inyesterin¡ssubcidies
V- TOTAÀ1 IIITGÁVFI¡
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06:Sport
0,00
0,oo
0,00

0,00
0,00
0,00
0,o0
0,00
o,û0

Totaal

0,0,0

0,ûo
0,00

0'ffi
o,ffi
0,00
0,0O

0,to
o.m

Deel 2: ONTVANGSTEN Code

280
?81

282

28418

!.20/3.??9

283

l. Verkoop yan finänciêle vaste activa
A. Ertern ver¿elfstand igde agentscha ppen

B. I nte rge mee ntelijk sa menwerkÍngsve rba n de n e n soortgelijke
entiteÍten
C.. Pu bliek-Private Same nwerkíngsuerbanden
D. ûCMW-verenig¡ngen
E. Andere Ìinanciêle vaste active

ll. Verkoop vän mater¡Ële vaste ärt¡ya
A. Genneenschapsgoederen en bedrijfsmatigê mêtëriêle våste ã¡ct[vå

1- Terreinen en gebouwen

0Ë:Spart
{¡,0o

t¡,oo
q.oo

o"ffi
tt oft
t,to
0.ffi
t,otl

o,oll
15140ü

{-f,l¿fxr

Totaal

o,m
orÐ
0¡m
o.Ð

0,f10

oilxt
o,m
0,oo

$,oo
3É14,{¡O

jl.Ê'tr.frt

Þeel Ë: OHTVANG$TEH Çode
zz4.{a

zil4
¿5

¡7

r6of4
¡É5/9

176

TT

15{Þrã{tr
trqEr tr

¿ lÅ¡eEen en,or€rþe inhætrrrtuur
3- ftoerEride goederen

4- l-eesingen rærqrlijte rerhten
5, Êrfgoed

B. Overþe rn¡terËle,¿aste xtñra
l* Offoerende EioedefÊn
I- Rperer¡de goederen

C, Õrwangen waruitbetelhgen qp devertoop rrrn materiële r¡aste
activa

lll. Vedroop ven ilrrrntsiële ¡asteadñra
lV, lnve*erfoi€suäsidier en -sdænkirçen

U- TíITÂ^AI ñHTI'AI¡GÑTFII
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TJ4 Evolutie van de investeringsverrichtingen

Evohrtie vr.n de investeringsvÊrrirhtingen tTI4l
,lldl,' Feriode: ?016

AGB Maldegem {HlS 43010}

M¡rktslrððt 7 - 99fi1 Maldegern

sBtr.; Van VTnEkt l-¡js

Fin, behserder: Dombret lsabelle

$ûldoq€m

ûeet 1: U1TGAVEN Code Jaarrel- ltl"6 Jaarrek- 2OL4

L lrwe5tër¡ng€n ¡ß finãn€iË:lÊ v¡ste iútivõ
,{ Extern uenelfstand¡gde agentschappen
B- hTtergemeentelijk samenwerkingsuerbanden en eÐ€figÊlajke

entiteitÊn
C" Publ¡el-Pri Jate Samenwerl ingsverbanden
D- OCMW-uerenþingen
E- Andere financiËle ,raite a€tiva

l¡. lmrÊ5terißg€n :n meùÊriðle ìrãst€ a6tinã
A. 6emeÈnr{hap€sÉdÊr€n en bèdrijfsmat¡gÊ materi,Éle v¡stÈ
ectivð

1. TarrgißÊn ën Eebolfl¡En
3. WåtÈñ Êû overigÊ ¡niregtructuur
t. RrerÈnde goèdprEÍ

4. LßÐsiog en ssortBal¡¡ke reEhtÊn

5. ErfBoÊd

B- ÕirErige mãteriÊle 1råst€ ¡ctiya
1. Ðnroerende ¿Þederen
t. çoelënde g.ocderen

C- I¡ÐoruitbetÐlãnEen op ¡rn esteringetr in matEriäle ljä5t âEtiuã
lll. }mresteriûg€n in imrnateriëie ræte iliivå
lV- TñÉÉånÊ ¡lrÉÉÈÍ¡#<<¡ilrE¡.liFÈ

3ã0
281

28?

28:t
284¡¡8

¡¡of¡-¿¿s
r.¡4/s
¡31û
¿5

¿?

26OJ4

¡6r./9
?9{tË

2L
Í,É,¡t

fl,oo
ü,.{tt
s$0

t,{10
ü.Ðð

t,oü
tË0,690,15
16Õ-É5û,15

o,s0
qoo

36{¡.650"t5
o,.to
o"oo

0.t0
0"so

o"o0

t.flo
l5.fmo,oo

n.oo

o,oô
G,00

ß,00

9,0ß
ü,ü0
ß.00

E,¿4¿35
t-247.35

E-¿{7, I5
0,og

0,æ
o,tr
0,ûû

oo0
o,æ
0,æ
0"00

3,950,OO
f¡.oû

I'. TOTAAL UITGA1¡EN tï5.Éço.15 12.tq7.itç

Ðeel l: ONTVANGSTET\¡ Ëode J¡¡rrel, !016 IaarrBk- ?01¡l

Verkoop ua.n finãnciå¡e v¡Jte ect¡lr¡
Iu Ertern l¡Èr¿elfsrandigde agentsch¡ppen
g" lntergemeÉnt€l ijk samenwerki ngsverba nden en 

'ð€rtBèlij 
k€

entitaiten
C- Publiek-Pri'¿ate Sa,menwerlingsverbanden
t- Ð'CltdW-verenþingen
E- +lndere finanriËåe uaste ¡<tiva

ll. Uerhoop ra,n mãt€r¡öle våete åçtivã
Ã- Gemeensrhapsgaederen en bedrijfsmatige mat€ri{ile våste
act¡ïa

1. TerreinÈn eD EÊbouÈ€n
¿. WÊgen en ü¡erigË irifr¡lrurtuur
1. Roerende gosderÈn

4. lxariûg en ¡oortgeli¡l{e rechten
i. Erfgûed

B- tu€rige meteriËle våst€ ãct¡vã
1. Ðûoefènde toêderen
t- Roerende goederen

C- Onnrangen vooruitbetalingen op de verkoop 'ren m¡t€r¡êle
va5te ¡ctiYa

lll. Verkoop van immateriËle vart€ ãEtiva
lV, lnnesteringssubsidies en -stfi€nkingen

?80

iBL

282

lSl
284/s

22o/3-¿¿9
¡¿¡l/8
¡3/t¡
¿t
l7

:õ014
r65/9
176

1t
15{rt8fts
t¡Êr /'t

t00
ü.ot
Ð,0t

0.00
0.üo
0.o0

Ooo
û.oo

o.û0

0,oo
opo
qroo

o,oD

ü,{t0
o.o0
cpo
0,o0

0,otl
3.61i1,Ð{t

0,00
0,oo
qoü

0,00
o o{t
0,0t
tl,oo
o,o0

o,fÞ
0,m
f¡,oo

o,æ
0,m
o,ùü
o,tr
o,æ
0,0û

0,00
12,197,15

V. TOÏAAT ONTVANGSTEñ¡ !t-6lrt.ot¡ 12.197.!lq
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TJS Stand van de kredieten van investeringsenveloppen.

,lIlll' ¡ Stand van de kredieten van investeringsenveloppen (TI5)

mCdcgGm

Periode:2016
AGB Maldegem {HlS 43010} Secr.r Vân Vynckt Tiis

Fin. beheerder: Dombret ls¿belleMarltstraat 7 - 9990

Ontvðngsten

Verbintenis-
krediêt min

åån-

rekeningen
0,00

-3.614,00

0"00

69.{Xþ,00

Aan-

rekeningen

0,m

3.514,m

12.197.35

0"m

Verbintenis-
krediet

ofr
0.m

la1s735
6!'.0q),00

Uítgâven

Verbintenis-
krediet min

äân-
rekeningen

0,{n

59.780J0

9-000.m

0,m

Aån-

rekeningen

0.m

38tt.8S750

3.950.ff

0,ü

VerbÍntenis-
krediet min

vastleggingen

û.æ

sft.78f),5()

9.(m-m
o.æ

Vastleggingen

0.00

383.8É)7,50

3-95{).00

0,00

Verb¡ntenls-
krediet

0.m
¿t43.578,m

12-950.m

o.m

lF-'l : SriÕrtinfrâçtntrJr¡rir MFos
lF-?: gr¡rirt¡nfrâçtnrrJr¡ur Twpmhad
lË-3: Söort â¡øêmêpn
INV Âl G: âløêmene finencierins
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TJ6 Evolutie van de liquiditeitenrekening.

Evolutie van de liquiditeitenrekening (Tf6)

m¡ldegem

Periode: 20L6

AGB Mâldegem (NlS 430.LOì

Marktstrâat 7 - 9990 Maldegem

s€cr.: Ven Vynckt Tijs

Fin. beheerdpr: Dombret lsabelle

Resullaal op kasbäsir Code Jaarekeiling 2016 .lÊarrekening 2O15 iaarrekening 201t1

l. Exploitatiebudget {B-A}
A. U¡tgaven
B, Ontvangsten

la- 8€lðitingen en bætås

lb- Algemene wertingsb¡ìdrðge En andere lotaþ orerheden

lc Tusienkomst door d€rdeD in he1 tekon våß het b'oekiåôr

2. Overige

ll, lnvesteringsbüdget {B-Al
A. U¡tgaven

B, 0ntvangsten
lll. Andere (B-A)
A. U¡tgaven

1.. Aflo6sing fínân€ìële schulden
a. Period¡eke af lsssingen

' b. l{iet-per¡odieke åfloss¡ngen

?. Toegestane len¡ngen

3. Overige tfansacties
ð. Terugbetðlingvan borgtochten onlmng€n in rÐntrnten
b. Vorderingen oÞ ¡ange t€rm¡jn die b¡nnen het.iærveruallen

B, Ontvengsten
1, Op te nemen leningen en leasings

2. Ierugvorderíng van allossing rran financiële çchulden

a- Periodiêke terËgwrder¡ng3ñ

b. ùliet-per¡odieke terugvorder¡ngen

3, Ov€rige trâniacties
ð- Borgtffiht€n onlvàngen ¡n contanten

b. Vorder¡ngen op l¡ngeterm¡¡n d¡€ b¡nnÊn hÊt¡aårvervôllÊn

c" s(henkingen, andere dan opgenomÊn onder dÊel I en ll

111/4

?l/ä-ffi

r*1¡Ër&¿v¡æ51/z

l¿ll4

:11¡4

293/{

¡n
m5

6OJSS

7WH

7t

?Ær

B
D7m7¡Ol/9-7¡218-t5

g3/¡

&lJ¡

lx
{9{sI
01-f2

4û0.663,92
690.811.,40

1.091.475,32
0,00

900

0,00

1-.O91.475,32

-t72.{X6,tS
375.650,15

3.614,O0
-12.905,17
388.335,82
388.33182

388.335,82

o,00

0,00

0,00

{¡,00

0,00

375.430,65
375.430,65

0,00
0.00

0,00

0,oo
0.00

o,00

o-00

425.620,55
590.296,82

1.015.917,37
0,0€

717.885,33

0,00

298.032,04

o,oo
o,oo
0,oo

-313,249,69
313.249,69
313.249,69

313.249,69

o,00

o,00

0,0û
0,00

0,0û

o,o0
0,00

û,00
0,00

0,00

o,00
0,00

o,00

0.00

,27.374,92
84t.24L,L4
968.62O,06

0,00

0,00

0,00

968.620,06

o,{x)
12.t97,35
12.197,35

-313.249.69
3r.3.249,69
313.249,68

313.249,69

0,00

0,m
0,00

0,00

o,00

o,0t
0.00

0,00
0,00

0.00

0,0o
0,00

0"û0

o-00

n, o¡.¿rå*a¡.ã.âè¡.|Þs-ì h^óL¡rrr rlalL¡lll tc 7tt cn a{te?ñeÉ l, {tô ta

V fìêdrmrrlêar,lê hr¡.lrètlã¡rè rê(rrltãâl vñr¡r hæk¡ââ¡ ?ìo q60 Án ,lt Eq* t¿l lat¿ ¿60 It
lrt Gô.rrmrrlõôrr{a h¡rdao*¡iro rôGllf.âf lnr¿vl ttÃ 602 nn ?aô 060 tn ltR çÕt çá

Vll. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
A. Bestemde gelden voor de explo¡tatie
B. Bestemde gelden voor ¡núesteringen
c, EÊqlemrlê relrien voor andere verriehtinøen

0,00
0,oo
0,oo
tì,fto

o,oo
o,oo
o,o0
o-Ûll

o,tx)
o,o0
o,o0
lì.rxt

Vtll- RÊsrl:aât on kashasis lVl-Vlll )¿6_6q)-OO ?l(l_qñs-¿o t t *.$(¡*.s¡
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'lillt

TJ 7De toelichting bij de balans

1. Mutåt¡Êstãat van rle financiële vaste acliva

2. Mutatiestaät van ele materiële vaste adiva

Schema TJ7: De toelichting bij de balans

A6å ftlaHegem
tl¡rkgr-aet f
9{l{X} tlaldegem
Oñdcn*rniqsnr-: BTIIY BE OE70-å7?.0S7

8ækwa¡rde
op l{Jl2

€0.m
€0.m
€0"m
€0.m
€0"m
€0.m

Weude-
rermirderirgen

€ o.oo

€ D.00

€ 0J10

€ 0.00
€ f].o{t

€ O,r0O

Herç¡a-
der!¡qp¡r

€ 0,0t)

€ 0,oo

€ t.00
€ 0,00

€ fl,t0
€ o,oo

Desin¡es-
teringerr

€0,00
€0.00
€ 0,00
€0.00
€0.80
€0,0t]

hveshringen

€ o.00

€ 0.00
€ o.ô0

€ 0.0ü
€ {1.0r}

€ o.o0

Boekra¡rde
op itl
€0"m
Ë0.m
€0,m
€0"m
€0"m
Ë0"m

A. E¡ûem ver¿Êüsïåndgde agentschappen

Ë. Interg¡emeÊardi¡k sanennxlirgsverùanden en soarrgdiike entiteitert

C- Pubneft-PÉ/ate Sernen*erthgsverbatr#n
D- OCl,llÀ¡-verenigingen

E..4ndere ñn¡nciËle væte acliva
Tst¡.al finar¡eiËle våstè il€tirrå

Bækrãerde
üp Slrfa

€ 5-54Ð-r3Ë.47

€ ã-¡13ü.Ð0r"9?

€0.m
€ ?:.8?2-æ

€ 30.412J1

€0.m
€0.m
€0.m
€ 0"00

Ë0"m
€0.m
€0.m
€ 0.00

€0"m
€ 0.00

€ ã.540"13Ê.4?

lV¡ade-
JEfmirdsringsn

€ 0.00

€ 0.t0
€ 0.00

€ 0.{¡o

€ t].0{l

€ 0.00

€ 0"oo

€ 0-00

€ 0.00

€ tlllo
€ 0.00

€ 0.oo

€ o"oo

€ t).oo

€ n.00

€ o.00

ÀIscfiriþùtgÊn

€ 30s.070,.*4

€ 276.488,OS

€ t,oo
€ ?3.g0r,Br

Ë t.874,55
€ 0,oo

E 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,0t'
€ f1,00

€ B.txt

€ 0,txt
€ 0,0t

€ t,oo
€ 30Ð.0rIi.44

Herr¡¡r-
rleringi€rt

€0,00
€0.8o
€o,tl]
Ëo.00

Deeirves-
-ieringnn

€ 3û0-û50.rã
€ o.00

€ 0.o0
€ ãü0-t50.r5

€ 0"00

€ 0"00

€ 0.00

€ 0.o0

€ 0.00
€ o"o0

€ {1.0f}

€ 0"00

€ o,0t¡

€ {t.00

€ 0.00
€ Ít6{1_650"15

Boelraardel
op rrr I

lnYesterirgen

€ 5.473.556.?61 € 73È-:t00"3{l

€ 5.337.739.S01 € 375.G50"r5

€ o.0ol €0"m
€ s5.73O.101 € 36O.tHt0.15

€.r0,osË.7öl €0,m
€ o.o€l €0"m
€ o.0ol €o"m
€ o,ool €0.m
€ o.ool € o"fxl

€ 0.001 €0"m
€ o"ool €0.m
€ 0.ool €0,m
€ o.ool €0.m
€ o"ool €0,m
€ o.ool Ë0"m

€5.¡173-558.7ôl ç2Se.300"30

l. Gemeenscfiapsgoederen
A- Tereinen en grebornen

B. l¡YeÐen en overigie irft-åsfücftJur
C.. lnstallatþs, m¿chines en uitrusring

D. lte,tbilãår, kiltooru¡lnlsñing en rslend m¡terieel
E- Leasing en Eoxlg€¡jke re{trefi
F- Erftæd

ll. Bedrijfrmatige n¡ðter€le v¡ste åctivå
,4. Terrehen en gebornen
B" loslellatiesi" nracfrires en uúbusting

t. ìleuhilair. hæboruitrusthg en øåend måterie€l
D. Leasirq en soorlgel{ke rechten

lll- Overþe materiÈle väste åcliva
À- Terreinen Ên geäülilen

B- Roere*de goed€r€rt

Tctåål rnåteriäe våstê ætivå
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3* Mutat¡estaat van de financiële scfiultkn

4- De mutaliestadvan het nettoactief

Boekwa¡rde
op SlJl?

€ 7_3€ã.39S.56

€ 7_365"29S.56

€ 7å85_33S"5õ

€ g.fxl

€0,m
€0,m
€0"m

€ 3€8,335.8p

€ 388.335.84

€ 3S8.335,SË

€0.m
€0,m
Ë0.m
€0"m

€ 7.t153.6Ét5.3å

Ore*'boeltirgen
LT nar KT

€ 463-42r.S5
€ dü3",131,S5

€ 4ã3-¡t2i,*5
€ 0.0t1

€0.to
€ 0.00

€ 0.00

€ 4ü3-,+2t.Ë5

€ {$3.4.2r_95

€ 4È3".+2r.S5

€ 0.0{I

€ o.fx¡

€ 0J0
€ t,00
Ë 0.oo

Â.flossirg€rr

É 0,0t
€ 0,00

€ r!.os

€ 0,00

€ t¡.00

€ f1.00

€ ü.0û

€*88.33ã.Êâ
€ -39s.335,tsã

€-ss8.335.S2
€ 0.00

€ f¡,00

€ 0.00

€ 0,0ü

€-398.335,8Ë

ltieùre
leningen
Aeãs&lss

€ 375-43{1.ü5

€ 375_4:t{¡,85

€ vr5_430.õ5

€u,ÞB
€o.o0
€o,ot]
€0.00
€0,0t¡
€ 0,00

€o,00
€ o.ot
€0,f¡0
€0,00
€0,00

€ 375-43f1.68

Boelrrarde
op l/l

€7.3€3:m"SË
€7-:153*?frÌ"8õ

€7-3õ3jrm"S$
€ o"o0

€ o"00
- € 0.00

€ 10,00

€ s13-3.t8.$g

€313:4S,ËÐ

€ 313:4S"G9

€ o"ot
Ë 0,00

€ o"00

€ 0.00

€ 7-8û8"5.1{¡"55

l. Financiëþ sc*¡uldgl op ltrrgle tieflnin
A- Finiltiåle schJlden ten leste van het besü¡un

1- Lenhgen len ¡rÉte van het besü¡ur

¿ LeåshgE Þn låE!Ê Yån het besü¡I.r

B- FinancFle schülden tÊfi läEÞ vãn derden

1- Lenhgen len læie vån dÊrd€n

¿ LeashgE Þn iasÞ Yån derden
ll- Sdrdden op hortetemijn

Â- Finilciê{e schriHen Þn låsle sãn het bÉsù¡t¡r

1. Lenhgen ten lã6te vån het besfuur
2. Leasirgs ten bsie vEn hel best¡Lr

B- Financiêle schuHen ten laste van de¡den
1- Lenhg€n ten låÉle vàn derden

¿ LÊÊ5hgs en l¡gte van delden
Tst¡al ñnarrciËlþ sclx¡lden

Tolãel

€ -31 r"315,81

Ë0.m
€ -3't t-375.81

€ r14-:t69.7{t

€ -24-tX!+.3€

€0,m
€ o.00

€o"m
€ -?4,rxt4.3s

€ r3*_s74.ûB

€ -tg7-00ô"1 1

€?25:48.t'1

lnroterirge-
subsitþs en
scåeerl&rgen

€ 348_777.5t

€ 0"00

Ë 348_TI7.5?

€ -24_{¡04"3S

€-24.{Xt4'39

€ 0,00

€-24-{þ4.3S

€ 324_713"r3

€ 1?52S4.S4

Gecr¡muleerd
regtrltãåt

€€Ê0.153,33

€ 0,00

€{80.1S:}.33
€ t38.374,0S

€ r38.374.0S

€ -6?r.779,24
€ gg.sõ1,€7

He¡r¡¡r-
derinÐs-
fE9efEtl

€0,00
€0,0t¡
€0.fltt
€o,ot]
€t,oo
€o,00
€t.oo

€0,0ü
€0.txl

OÊrig
rettoætþf

€ 0.0f¡

€ {1.00

€ 0"t,0

€ o.o0

l. Balans op dnde bælþar 20 14

I l- Bæl¡fi oudo¡ndige riizämen
lll- Herwtte helans

lV- llqt¡ties in h¿tnealoælief boelcjar2{lf 5
A- Heþ mutålie drectúpgienon¡€n ¡r het net¡o¡dfief

1- Toevoeghg aan heruaaderingen
2 Terugnerning vm herur.erderhgren {-}
3- Toeæghg€í åan huesÞrirgss¡rbsidþs en schenkhgen

4- AËdtfving van invesErirgssubsidies en schenkingen {-}
B" O¡yersúo$üelort van h€t boetþar 2flt5

V- Balans op einde bæl¡iaar2Oî5

Vl- Mr¡t¡tieE ¡n lEt neiloælief boeltiaer 3fll8
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€ t?5*eË4.Ð¡t

€0.m
€o"ffi

€ lÍ13-:ls3.rg

€ -7S-OGg,ti1

€ 9S"S6r.t7
€ ?Ê:¡t$,50

€ 125:S4,S4

€ t03_353.55

€-79"0€$.81

E.r5fl-058.o7

€ ss.sår.67
€.4Ët.8r7,57

€{1,Ot}

€o,ofl
€t1,o0

€o,o0€ 0,o0

,{- HÊtto n¡lsäli€ dredlçgerþrß€í h het nEteÐclief

1- TaeroeqhE a¡n he¡resderi¡roen
a Terugreming vil heffãådeúrgeí {-}
3- Toevæghgpn aan hveslerirgss¡¡bsidþs en schenhhg€fl
4- AËdlriri'lg LåÍ inveserÍrgssubridies en s{frenhingEn þ)

B- Õ¡ersdrtrùelgrt v¡n h:t boe$aar 2016
Vll. Ba¡¡l6 op eirde boekþar 2O1õ
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iilrurlii

Overzicht werkings- en investeringssubsidies per
beleidqveld
Periode: 2016

AGB Maldegem {t!ls 43010}

MarksÛaât 7 - 9990 Mâldegem

secr.: Ven Vynckt T¡js

Fin. beheerder: Dombret lsabelle

maldêgom

Beleidsveld en registrãt¡es Werkingssubsidie lnvesteringssubsidie Totaal

31



III - |aarrekening 2016 volgens de vennootschapswetgeving

32



20 1 EUR
NAT Datum neerleooino Nr Blz. E, D VKT 1

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

IDENTIFICATIEGEGEVENS

NAAM:.....AA.T'o.NPQM..ç.EM.FFNI-g..PF..A8.|!E.MALP.Eç--EM.

Rechrsvo rm : ...... Att!çnçgn .s?.ï1.9.?.t1,tÊþ.9.d!Jif .

Adres: .......M.? rßts./r¡.c.a.t .. Nr.: ........1.0....... Bus

Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van ....9ent,.a.f.d.e-Ung.Êent.

lnternetadresl : ......

Ondernemingsnummer BE 0870.672.097

DATUM 21/ 04 /2004 van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van

bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

JAARREKENING JAARREKENING lN EURO (2 decimalen)

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van

goedgekeurd door de algemene vergadering van 30 105 12017

01t01t 2016 31t12t 2016tot

Vorig boekjaar van 01t01t 2015 tot 31 t12t 2015

De bedragen van het vorige boekjaat zlin tüüAñi2 identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Totaal aantal neergelegde

omdat ze niet dienstig zijn:

bladen: .......1.9............... Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

1

2
Facultatieve vermelding.

Schrappen wat niet van toepassing is.

ocR9002



Nr BE 0870.672.097 vKT2.1

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN
COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN

AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats.(adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de
onderneming

Koenraad De Ceuninck
St. Jansherenplein 7, 9990 Maldegem, België

Maarten De Smef
Ziltedreef 1 3, 9990 Maldegem, België

Annelies Lammertyn
Akker 2, 9991 Adegem, België

Frank Sierens
Broekelken 13 bus E, 9990 Maldegem, België

Peter Van Hecke
Noordstraat 105 þus 2, 9990 Maldegem, België

Jason Van Landschoot
Staatsbaan 76 bus 3, 9991 Adegem, België

Freddy Boels
Prins Boudewijnlaan 7, 9991 Adegem, België

Marleen Van den Bussche
Keine Lievevrouwdreef 8, 9990 Maldegem, België

Valerie Taeldeman
Keitkalseide 73, 9990 Maldegem,' België

Erwin Goetlpls
Edestraat 6, 9990 Maldegem, België

Geert De Roo
Donkstraat 65, 9990 Maldegem, België

Stefaan Standaeft
Mevrouw Courtmanslaan 105, 9990 Maldegem, België

Boudewijn De Schepper
Broekelken 18,9991 Adegem, België

Anneke Gobeyn
Schorreweg 4, 9990 Maldegem, België

Lies Dhont
lvo Vermeerschlaan 34,9990 Maldegem, België

Rudi De Smet
Noordstraat 36, 9990 Maldegem, Belgie

Peter Van Hecke
Boudewijn Lippensstraat 5, 9990 Maldegem, België

Marten De Jaeger
Gidsenlaan 20, 9990 Maldegem, België

Bestuurder
27/03/201 3 - 31/1 2/201 I
Bestuurder
27/03/201 3 - 31 /1 2J201 I
Bestuurder
27/03/201 3 - s1 /1 2/201 I
Voorziftervan de Raad van Bestuur
27/03/2013 - 31/122018

Bestuurder
27/03/2013 - 31/1A2U8

Bestuurder
27/03/201 3 - s1 /1 2/201 I
Bestuurder
27/03/2013 - 31n2J2018

Bestuurder
27/03/2013 - 31/142U8

Bestuurder
27/03/2013 - 31/1V2018

Bestuurder
27/03/201 3 - 31/1 2/201 8

Bestuurder
27/03/201 3 - 31 /1 2/201 I
Bestuurder
27/03/201 3 - 31 /1 2/201 I
Bestuurder
27/03/2013 - 31n2/2018

Bestuurder
27/03/201 3 - 31 /1 2/201 I
Bestuurder
27/03/2013 - 31n2/2018

Bestuurder
27/03/201 3 - 31 /1 2/201 I
Bestuurder
27/03/201 3 - 31/1 2/201 I
Bestuurder
27/03/201 3 - 31 /1 2/201 I

First-VKT2017-2/16



Nr BE 0870.672.097 VKT 2.1

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMTSSARTSSEN (VERVOLG)

Bart Van Hulle
Urselweg 80,9990 Maldegem, België

Nicole Maenhout
Oude Burkelslag 35,9990 Maldegem, België

Ann Van Den Abeele
Bloemestraat 64, 9990 Maldegem, België

Arnout De Lille
Kapelaanstraat 7, 9990 Maldegem, België

Johan De Metsenaere
Speyestraat 24 bus E, 9990 Maldegem, België

Leen Boussier
Wierdenlaan 1 5, 9990 Maldegem, België

Maarten Bekaert
Pastoor De Swaeflaan 44, 9990 Maldegem, België

Urbain Arseen Bauwens
Butswervestraat 66, 9990 Maldegem, België

Wim Swyngedouw
Sfaafsþaan 8, 9990 Maldegem, België

lsaþelle Colpaert
Vaonvers 37,9990 Maldegem, België

G. Degrand & C" - bedrijfsrevisoren BV BVBA
Nr.: BE 0462.659.019
Fosterpark 2 bus 00002, 8000 Brugge, Belgié
Lidmaatschapsnr. : 800331

Vertege nwoord igd d oor:

Guido Degrande
(Bedrijfsrevisor)

Bestuurder
27/03/201 s - 31 /1 2/201 I
Bestuurder
27/03/201 3 - 31 /1 2J201 I
Bestuurder
27 /03/20 1 3 - 3 1 /1 2/20 1 I
Bestuurder
27 /0 3/201 3 - 3 1 /1 2J20 1 I
Bestuurder
27/03/201 3 - 31 /1 2J201 I
Bestuurder
27/03/201 3 - 31/1 2/201 I
Bestuurder
27/03/201 3 - 31 /1 2/201 I
Bestuurder
27/03/201 3 - 31 /1 2/201 I
Bestuurder
27/03/201 3 - 31/1 2/201 I
Bestuurder
01 /01/201 5 - 31 /1 2/201 I
Commissaris

F¡rst-VKT2017-3/16



Nr BE 0870.672.097 vKT2.2

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk n¡et toe
gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale
beroepen.

De jaarrekening tIå! / werd niet* geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de
commissaris is.

ln bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of
bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn lnstituut, evenals de aard van zijn opdracht:

A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming**,

B. Het opstellen van de jaarrekening**,

C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of

D. Het corrigeren van de jaarrekening.

lndien 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 woonplaals Lidmaatschaps-
nummer

Aard van de
opdracht

lA. B. C en/of D)

* 
Schrappen wat niet van toepassing is.

** Facultatieve vermelding.

First-VKT2017-4/16



Nr BE 0870.672.097 VKT 3.1

BALANS NA WINSTVERDELING

ACTIVA

OpRlcnrncsKosrEN

Vnsre AcrvA

lmmateriële vaste activa

Materiële vaste activa
Terreinen en gebouwen

lnstallaties, machines en uitrusting

Meubilair en rollend materieel

Leasing en soortgelijke rechten

Overige materiële vaste activa

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

Financiële vaste act¡va

Vlorre¡¡oe AcrvA
Vorderingen op meer dan één jaar ..............

Handelsvorderingen

Overige vorderingen

Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Bestellingen in uitvoering

Vorderingen op ten hoogste één jaar
Handelsvorderingen

Overige vorderingen

Geldbeleggingen

Liquide middelen

Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE ACTIVA

JAARREKENING

Toel

6.1.1

6.1.2

6.1.3

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

20

21t28

21

22t27

22

23

24

25

26

27

28

29t58

29

290

291

3

30/36

37

40t41

40

41

50/53

54/58

490t1

5.541.716,47

1.580,00

5.540.136,47
5.436.901,97

72.822,29

30.412,21

2.569.526,38

279.837,81

279.434,02
403,79

390.403,73

1.899.284,84

5.475.926,76

2.370,00

5.473.556,76

5.337.739,90

95.730,10
40.086,76

2.212.139,42

33.058,41

28.884,27

4.174,14

250.706,29

1.928.374,72

20t58 8.111.242,85 7.688.066,18

First-VKT2017-5/16



Nr BE 0870.672.097 VKT 3.2

Toel.

PASSIVA

ElcEt.l venuocet

Kapitaal ........
Geplaatst kapitaal

Niet-opgevraagd kapitaal a

Uitgiftepremies

Herwaarderingsmeenvaarden

Reserves
Wettelijke reserve

Onbeschikbare reserves

Voor eigen aandelen
Andere

Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves

Overgedragen winst (verlies) ..................(+)/G)

Kapitaalsubsídies

de vennoten op de verdeling van het

VooRzlEl,¡lt¡cEN EN utrcEsrELDE BELASINGEN

Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

Fiscale lasten

Grote herstellings- en onderhoudswerken

Overige risico's en kosten

Uitgestelde belastingen

@tgeplaatste kapitaat

5 Bedrag in mindering te brengen van de andere bestanddelen van het e¡gen vermogen

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

10t15

10

100

101

11

12

'13

130

131

'1310

131 1

132

133

14

15

19

to

160/5

160

161

162

163

164t5

168

-118.782,52

-421.817,57

303.035,05

147.023,02

147.023,02

-197.006,11

-521.779,24

324.773,13

161.635,44

161.635,44

First-VKT2017-6/16



Nr BE 0870.672.097 VKT 3.2

Scxuloer

Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke
schulden

Overige leningen

Handelsschulden ........

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

Overige schulden

Schulden op ten hoogste één jaar
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
Financiële schulden ..

Kredietinstellingen

Overige leningen ..

Handelsschulden

Leveranciers ,

Te betalen wissels

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en
sociale lasten ,

Belastingen

Bezoldigingen en sociale lasten

Overige schulden

Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE PASSIVA

Toel

6.3

6.3

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

17t49

17

17014

172t3

174t0

175

176

178t9

42t48

42

43

430/8

439

44

440t4

441

46

45

450/3

45419

47148

49213

8.083.002,35

7.265.299,56

7.265.299,56

3.869.334,14
3.395.965,42

816.885,28

388.335,82

410.115,42
410.115,42

18.051,46

18.051,46

382,58

817,51

7.723.436,85

7.353.290,86

7.353.290,86

4.145.715,14
3.207.575,72

370.145,99
313.249,69

54.052,83
54.052,83

2.843,47

10t49 8.111.242,85 7.688.066,18

First-VKT2017-7/16



Nr BE 0870.672.097 VKT 4

RESULTATENREKENING

Toel.

Bed rijfsopbrengsten en bedrijfskosten
Brutomarge

Waarva n : n¡et-recurrente bedrijfsopbrengsten ................

Omzet*
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en
diverse goederen*

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ..............(+y(-) 6.4

Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in
uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) ................. ...................(+)i(-)
Vooaieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) .................................(+)/(-)

Andere bedrijfskosten
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ..(-)

N iet-recurrente bedrijfskosten

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) ............... ..(+)/G)

Financiële opbrengsten 6.4

Recurrente financiële opbrengsten

Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies

N iet-recu rrente financiële opbrengsten

Financiële kosten 6.4

Recurrente financiële kosten

Niet-recurrente financiële kosten

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belastinS .........(+y(-)

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen

Overboeking naar de uitgestelde belastingen

Belastingen op het resultaat ...................(*)/(-)

Winst (Verlies) van het boekjaar .............t*Yt-l

Onttrekking aan de belastingvrije reseryes

Overboeking naar de belastingvrije reseryes

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ..........(+)/G)

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

9900

76A

70

60/61

62

630

63114

635/8

640t8

649

664

9901

75t768

75

753

768

65/668

65

668

9903

780

680

67177

9904

789

689

9905

550.717,82

309.860,44

898,92

4.543,56

235.414,90

24.123,68

24.123,68

24.123,68

175.417,73

175.417,73

84.120,85

15.840,82

99.961,67

99.961,67

582.510,04

290.633,53

5.353,61

286.522,90

24.143,63

24.143,63

184.420,46

184.420,46

126.246,07

12.128,02

138.374,09

138.374,09

Facultatieve vermelding. First-VKT2017-8/16



Nr BE 0870.672.097 VKT 5

RESULTAATVERWERKING

Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar

Onttrekking aan het eigen vermogen

Toevoeging aan het eigen vermogen ................
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies

aan de wettelijke reserve

aan de overige reserves

Overgedragen winst (verlies) ...........(*)/G)

Tussenkomst van de vennoten in het verlies

Uit te keren winst
Vergoeding van het kapitaal

Bestu urders of zaakvoerders

Werknemers

Andere rechthebbenden .............

.(*YC)

.(+Y(-)

.(+)/C)

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

9906

(ee05)

14P

791t2

69112

691

6920

6921

(14)

794

694t7

694

695

696

697

-421.817,57

99.961,67

-521.779,24

-421.817,57

-521.779,24

138.374,09

-660.153,33

-521.779,24

First-VKT2017-9/16



Nr BE 0870-672.097 vKT 6.1.1

TOELICHTING

STAAT VAN DE VASTE ACTIVA

lumnrenrËle vAsrE AclvA
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................

Overdrachten en buitengebruikstellingen

Overboekingen van een post naar een andere ..............(*y(-)

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar .......

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt

Teruggenomen

Verworven van derden

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

Overgeboekt van een post naar een andere ..................(+)/C)

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar .....

NerrogoeKwAARDE pER ETNDE vAN HET BoEKJAAR

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

8059P

8029

8039

8049

8059

8129P

8079

8089

8099

8109

81 19

8129

(21\

xxxxxxxxxxxxxxx

6.000,00

xxxxxxxxxxxxxxx

790,00

4.420,00

1.580,00

6.000,00

3.630,00
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MrreRlËle vAsrE AcrvA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ...............

Overdrachten en buitengebruikstellingen

Overboekingen van een post naar een andere ..............(+)/C)

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ..:...............

Meenrnaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt ...

Verworven van derden

Afgeboekt

Overgeboekt van een post naar een andere .(+)/C)

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Afschrijvingen en waardevermlnderingen per einde van het boekjaar ........

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt

Teruggenomen

Verworven van derden

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

Overgeboekt van een post naar een andere ..................(t)/G)

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........

NelloeoexwAARDE pER ErNDE vAN HET BoEKJAAR

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

8199P

81 69

B1 79

81 89

81 99

8259P

8219

8229

8239

8249

8259

8329P

8279

8289

8299

8309

831 I

8329

(22127)

xxxxxxxxxxxxxxx

375.650,15

7.891.662,04

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

309.070,44

2.351.525,57

5.540.136,47

7.516.011,89

2.042.455,13
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STA,AT VAN DE SCHULDEN

Urspursr¡rc vAN DE ScHULDEN MET EEN ooRSpRoNKELtJKE LooplJD vAN MEER DAN ÉÉr.r ¡r¡n.
NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

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

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

GewMneoncDE SGHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42148 van de passiva)

Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
Financiële schulden

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden

Overige leningen ........

Handelsschulden

Leveranciers ........

Te betalen wissels

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten

Overige schulden

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa
van de onderneming

Financiële schuldên

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden

Overige leningen

Handelsschulden

Leveranciers .

Te betalen wissels

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

Belastingen

Bezoldigingen en sociale lasten

Overige schulden

Totaal der schulden gewaarborgd
op activa van de onderneming .....

door zakelijkê zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd

Codes Boekjaar

(42)

8912

891 3

8921

891

901

8981

8991

9001

901 1

9021

9051

9061

8922

892

902

8982

8992

9002

9012

9022

9032

9042

9052

9062

388.335,82

1.478.257,15

5.787.042,41
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WAARDERINGSREGELS

- .furidische gronden

r Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 m.b.t. de beleids- en beheerscyclus van de
gemeenten, de OCMü'I's en provicies, en latere wijzigingen: hoofdstuk 8 waarderingsregels
o De vaststelling van i¡iaarderingsregels is een uitvoerende maatregel en behoort tot het
takenpakket van het directie comité.

- Feiten

o De waarderingsregels vastgelegd in de BBC hretgeving zijn verschillend van deze voor het BBC-
tijdperk. Daatom werden vorig jaar deze van de gemeente aangepast.
. Er is nu een verschil tussen de waarderingsregels van die van de gemeenLe en het AcB.
. Vanaf 2014 moet het AGB volgens de BBC reglementering rapporteren en er werd dus
overgeschakeld naar een nieuw boekhoudpakket.
. Er moet een beginbalans ingelezen worden. Voor het toezicht is er geen probleem om een
verschil- te hebben tussen de beginbalans per 01-/0L/2oI4 en de eindbalans per 3L/L2/20L3 indien deze
gemotiveerd is.
. De revisor is hiervan op de hoogte..

- Argumentatie

r De waarderingsregels werden vastgesteld op basis van de nota van het Agentschap van
Binnenlands Bestuur m.b.t. de boekhoudkundige identificatie en waardering van de verschillende
balansrubrieken. Rekeningnummers worden in deze nota niet opgenomen, enkel de hoofdrubrieken. De

volledige rekeningnummers zijn ter beschikking bij de financiëie dienst. Alvorens over te gaan naar
de waardering van de diverse rubrj-eken worden enkele begri¡lpen uitgelegd:
I De waardering gebeurt op basis van het kost.prijsmodel of het herwaarderingsmodel. Zie hiervoor
volgende schematische voorstelling in bijlage (schema 1)
I Binnen de BBC wordt er ook een onderscheid gemaakt tussen gemeenschapsgoederen en
bedrijfsmatige goederen. Het schema 2 in bijlage toont u het onderscheid tussen beide

- Besl-uit

Artikel 1:

Het dírectie comité stelt de waarderingsregels vast a1s volgt

.Algemene waarderingsregel s

Als algemene regel geldt dat e1k actief bestanddeel wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en
voor dat bedrag in de balans wordt. opgenomen, onder aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en
waardeverminderingen. Evenwel worden de vorderingen in principe gewaardeerd tegen hun nominale
waarde.

.Rubriek 21 - Immateriële vaste activa
ImmaLeriêIe vaste activa zijn middelen van onlichamel-ijke aard, die voor de activiteiten van het
bestuur worden gebruikt en al dan niet aan waardeschommelingen actief zijn. Belangrijk is het
"gebruj-ks"-aspect gedurende meerdere boekhoudperiodes. De kosten mogen dus niet t.en laste genomen
worden van het jaar waarin ze toevallig ontstaan.
Onder de i-mmateriële vaste activa worden de volgende subrubríeken opgenomen (art.74 van
het BVR):
l-" de kosten van onderzoek en ontwikkeling,.
2o de concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en andere soortgelijke rechten,'
3" de goodwill;
4o de vooruitbetalingen op immateriële vaste activa *,'

5" de plannen en studíes ter voorbereiding van nieuwe projecten. die geen deel uitmaken van een
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materieel vast activum.
Voorstel van afschrijvingsritme: 5 jaar

* Vooruitbetalingen worden niet afgeschreven tot op het moment dat het gebruiksklaar is,
vervolgens worden deze overgeboekt naar de betreffende rubriek.

oRubriek 22 - lerreinen, gebouwen, uregen en andere infrastructuur
De rubriek 22 omva:- de terreinen en gebouwen die behoren tot de categorie gemeenschapsgoederen òf
de categoríe bedrijfsmatige vaste activa. Voor beide categorieën geldt dat de activa wordeh
gebruikt voor de maatschappelijke díenstverlening. A1s vraardering geldt het kostprijsmodel. De

wegen en de overige infrastructuur beþoren uitsluitend tot de categorie van de
gemeenschapsgoederen .

Voorstel van afschrijvingsritme:
- terreinen bebouwd en onbebouwd: NIHIL
- gebouwen: 30 jaar
- Installaties van gebouwen: 20 jaar
- uitzonderlijk onderhoud en herstellingen op terreinen en gebouwen: 15 jaar
- inrichting van t.erreinen en gebouwen (onroerend door zijn aard): 15 jaar

.Rubriek 23 - Installaties, machines en uitrusting
De rubriek 23 omvat de ínstallaties, machínes en uitrusting díe behoren tot de categorie
gemeenschapsgoederen of de categorie bedrijfsmatige vaste activa. Voor beide categorieën geldt dat
de activa worden gebruikt voor de maatschappelijke dienstverlening. Als waardering geldt het
kostprij smodel
Voorstel van afschrijvingsritme:
- installaties, machines en uitrusting: 1-0 jaar
- buitengewoon onderhoud en herstellingen op i.nstallaties, machines en uitrusting: 5

J ddL

¡Rubriek 24 - Meubilair, kantooruítrusting en rollend materieel
De rubriek 24 omvat de het meubilair, de kantoôruitrusting en het rollend materj-eel die behoren tot.
de categorie gemeenschapsgoederen of de categorie bedrijfsmatige vaste activa. Voor beide
categorieën geldt dat de activa worden gebruikt voor de maatschappelijke dienstverlening. Als
waardering geldt het kostprijsmodel.
Voorstel van afschrijvingsritme:
- (kantoor)meubilair: l-0 jaar
- informaticamaterieel :.5 jaar (dit bevat oa computer, beamer, camera, l-aptop, kopíeermachíne,
printer, ...)

- rollend materieel (personenwagen, bestelh¡agens, brom- of motorfiets, fiets, aanhangwagen, ...): 5

) ddL

- rollend materieel (vrachtwagen, bus, technische wagen, tractor, grasmaaier, ...): 10 jaar
- bui-tengewoon onderhoud en herstellingen op rollend materieel: 5 jaar

.Rubriek 25 - Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht
De rubriek 25 omvat de vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht (erfpacht,
recht van opst.al) die behoren tot. de categorie gemeenschapsgoederen of de categorie bedrijfsmat.ige
vast.e activa. Voor beide categorieën geldt. dat. de activa worden gebruikt voor de maatschappelijke
dienstverlening. Als waardering geldt het kostprijsmodel.
Voorstel- van afschrijvingsritme:
- dito aan de afschrijvingsrit.mes zoals opgenomen in de andere rubrieken (22-23-24)

.Rubriek 26 - Overige materiële vaste activa
De rubriek 26 omvat de terreinen, gebouwen en roerende goederen die niet behoren tot de categorie
gemeenschapsgoederen of de categorie bedrijfsmatige vaste activa. Deze activa worden niet gebruikt
voor de maatschappelijke dienstverlening. Als waardering geldt het herwaarderingsmodel.
Wat kan onder deze rubriek vallen:
- bossen zonder maatschappelijke functie (niet toegankelijk voor publiek);
- niet-bebouwde bouwgronden die in de toekomst voor verkoop worden aangeboden op
de particul-iere markt,.
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- woningen, magazijnen die verhuurd worden;

Voorstel van af schrijvingsritme :

- gronden (bebouwd- niet bebouwd): NIHTL
- woningen:30 jaar
- uitzonderlijk onderhoud en herstellingen op woningen: 15 jaar
- overige roerende goederen: dito aan het afschrijvingsritme zoal-s opgenomen in de andere rubrieken
(22 - 23 -24\

Voorstel van herwaardering:
Volgens de BBC worden materiële vaste activa enkel geherwaardeerd wanneer zij behoren tot de
overige materiël-e vaste activa. (art. 183 van het BVR) Na hun opname als een actief worden de
overige materiël-e vaste act.iva, rraarvan de reële waarde betrouv/baar kan worden bepaald, geboekt
tegen de geherwaardeerde waarde. Dat is de reël-e waarde op het moment van de herwaardering,
verminderd met eventuele latere geaccumuleerde afschrijvíngen en latere geaccumuleerde
waardeverminderingen .

de toekomstige generaties. Daarom is het aangewezen deze goederen pro memorie op te nemen in de
balans. Dit laat het bestuur toe om consist.ent een beleid te voeren inzake de rapportering van
transactj-es in erfgoederen op een wijze dat het de gerapporteerde financièle performantie niet
verdraait.'Relevante informatie over deze erfgoederen kan via de toelichting worden verschaft..

.Rubriek 28 - Financiële vast.e activa
De financiële vaste activa bevatten de belangen en de vorderingen. die door besturen worden
aangehouden in andere entiLeiten met de bedoeling om eerì. duurzame band te creëren met deze
entitei.ten. Duurzaamheid is dan ook het criterium aan de hand hraarvan wordt bepaald of de belangen
en vorderingen thuishoren onder de financiëIe vaste activa dan wel onder de geldbeleggingen.
Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun
aanschaff ingswaarde

De financi-ële vaste activa bestaan uit. (art. 62 van het BVR) :

- de extern verzelfstandigde agentschappen;
- de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, intercommunales en soortgelijke
samenwerkingsverbanden ;

- de publíek-private samenwerkingsverbanden ;
- verenigingen of vennootschappen van privaat recht als vermeld in titel I van het OcMw-decreet van
19 december 2008;
- de andere financiële vaste actíva.

Voorstel van afschrijvingsrítme: NIET VAN TOEPASSING

Voorstel Herwaardering: op financië1e vaste act.iva is het. herwaarderingsmodel van toepassing. Dit
houdt in dat na hun opname als act.ief de financiële vaste activa (en dan vooral de belangen)
waarvan de reëlê waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt moeten worden tegen hun
geherwaardeerde waarde .

Geherwaardeerde waarde = reëIe waarde op het moment van de.herwaardering
- event.uele latere geaccumuleerde afschrijvingen
- eventuele latere geaccumuleerde waardeverminderingen.
Voorstel waardevermindering: Concreet moet voor de belangen en de aandelen die onder de financiële
vaste acLiva zijn opgenomen tot waardevermindering worden overgegaan ín geval van duurzame
minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten
van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden

.Rubriek 29 - vorderingen op Iange termijn
Onder de vorderingen op lange termijn, onderdeel van de vaste activa, worden de vorderingen
opgenomen meL een contractuele looptijd van meer dan één jaar die binnen het jaar niet invorderbaar
zijn. De vorderingen of het gedeel-te van de vorderingen met een looptijd van meer dan één jaar die
wel binnen het jaar invorderbaar zijn, moeten worden overgeboekt naar de rubriek'f.E. Vorderingen
op lange termijn die binnen het jaar vervall-en' van de vlottende activa.
Vorderingen op lange termijn worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan.
Indien de invorderbaarheid van een vordering op lange termijn twijfelachtig wordt, dan moet deze
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vordering worden overgeboekt naar een rekening dubieuze debiteuren. op deze manier worden de
moeilijk inbare vorderingen in de boekhouding afgezonderd zodat ze beter opvolgbaar worden.

Er zíjn dus twee momenten hraarop over een waardevermindering kan worden besfist:
(1) Op het ogenblik dat zich een feit voordoet waaruit kan worden afgeleid dat de debiteur
betalingsproblemen heeft. Een voorbeeld van zo'n feit is een veroordeling die deze debiteur oploopt
omdat hij een betalingsverplichting ten opzj-chte van een andere schuldeiser niet nakwam,'
(2) Op balansdatum. Voor elk bestuur is het belangrijk zich per 31 decerd)er te bezinnen over de
waarde van de vorderingen. Het gebeurt dat een bestuur, bijvoorbeeld bij het toekennen van een
lening. nogal optimistísch oordeelt over de kans op terugvordering.

.Rubriek 40 Vorderingen op ten hoogste een jaar
Vorderingen worden in de balans opgenomen tegen de nominale waarde. Er wordt een gepaste
waardevermindering toegepast indien de betaling op de vervaldag geheel of gedeeltelijk onzeker is,
of wanneer de realisat.iewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekwaarde.
Vorderingen in vreemde valuta worden omgerekend aan de officiële koers in voege op datum van de
boeking van de factuur. Op het einde van.het boekjaar worden ze omgerekend àan de officiële koers
op balansdatum.

Voorstel waardevermindering :

AIs er meer dan 1- jaar verstreken is na de vervafdatum van de factuur :

l-00 å dubieuze klant..
Behalve wanneer de cliënt een Instelling is, de Staat, de Gemeenschappen, gemeente Maldegem,
Parastatalen, Hospit.alen, een Mutualiteit of dergelijke
Per einde van het boekjaar wordt overgegaan tot waardevermindering voor de vorderingen die meer dan
1 jaar verstreken zijn na de vervaldatum van de factuur zal de financj-eel beheerder het
waarschijnlijke per individuele vordering inschatten, naargelang kostensoort, bedrag, type cliënt.

Er wordt een minderwaarde geboekt bij ontheffing

.Rubriek 50 celdbeleggingen en liquide middelen
De liquide middelen omvatten middelen die onmiddellijk in geld om te zetten zijn of in die vorm
reeds beschikbaar zijn. Onder de geldbeleEgingen daarentegen worden de vorderingen op
kredietinstellingen, uit termijndeposito's opgenomen. alsook de met beleggingsdoeleipden verkregen
effecten die geen financiële vaste activa zíjn.

De liquide middelen en geldbeleggingen, met uitzondering van de aandelen en vastrentende effecten,
worden gewaardeerd tegen de nomj-na1e waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij
verwerving geboekt en gewaardeerd t.egen de aanschaffingswaarde.
De bijkomende kosten worden onmiddellijk ten laste van het resultaat geboekt. Er worden
waardeverminderingen geboekt i.ndien de realisatiewaarde op balansdatum lager is dan het voordien
geboekte bedrag.

.Rubriek 44 Schulden op meer dan een jaar
en op ten hoogste een jaar
De schulden worden in de balans opgenomen voor hun nominale waarde. De handelsschulden in vreemde
valuta worden omgerekend tegen de koers op de dag van de boeking van de inkomende factuur. Op het
einde van het boekjaar worden ze herberekend aan de officiële koers op balansdatum.

.Rubriek 6 - 7 Resultatenrekening
Kost.en en opbrengsten worden toegerekend op de periode waarop ze betrekking hebben
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Proef- en saldibalans BBC

AR OMSCHRIJVING DEBET

140000 Overgedragen overschot 0

141000 Overgedragen tekort 52!779,24

150000 lnvesteringssubsidies en -schenkingen in kapítaal met vordering op ... 1228,4

150009 lnvester¡ngssubsidies en -schenkingen in kapitaal met v - in result... t58235,4L

150160 Uitgestelde belastingen op kapitaalssubsidies 0

150169 Uitgestelde belastingen op kapitaalssubsidies - in resultaat opgenomer 53944,93

167000 uitgestelde belastingen 199739,55

L670LO Teruggenomen uitgestelde belastingen 53883,51

173300 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur 27638L

L74000 Overige leningen erfpacht 36868,69

L74L00 Toegestane leningen van de gemeente 525602,9L

210000 Kosten van onderzoek en ontwíkkeling 0

211000 Software 6000

2LL009 Software - Geboekte afschrijvingen 0

2L4000 Plannen en studies 15000

2L OO} Plannen en studies - Geboekte afschrijvingen 750

22L000 Gebouwen 5251585

22L009 Gebouwen - Geboekte afschrijvingen 0

22LL0O Gebouwen - inrichting, onroerend door bestemming 832159,45

22L109 Gebouwen - inricht¡ng, onroerend door bestemming - Geboekte afschr 0

22t900 Gebouwen niet in volle eigendom 148893t,4

221909 Gebouwen niet in volle eigendom - Geboekte afschrijvingen 0

230000 lnstallaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen 434147,37

230009 lnstallaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoe - Geboekte a... 18032,51

230100 Uitrusting t73274,58

230L09 Uitrusting - Geboekte afschrijvingen 0

240000 Meubilair 96745,37

240009 Meubilair - Geboekte afschrijvingen 0

24t000 lnformat¡camaterieel 0

400000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde 4192820,6

404000 Te innen opbrengsten uit ruiltransacties 9609,34

407000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren 96L2,46

409000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardevermi.. 0

411000 Terug te vorderen btw 191796,88

412000 Belgische winstbelastingen 8,98

415100 Vorderingen wegens investeringssubsidies 4842,4

415300 Vorderingen wegens werkingssubsidies 72777,37

416100 Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - no... t50L722,6

423300 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur 276381

424000 toegestane lening gemeente 73737,69

424LOO Toegestane leningen van gemeente 150!72,26

440000 Leveranciers 890788,93

444000 Te ontvangen facturen 18936,65

445300 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstelling' 4tgL L,t5
445400 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor overige leninge 374082,52

449100 Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransact¡es 0

449200 Te betalen en terug te betalen borgtochten 600
' 

475000 Te betalen btw 220707,95

CREDIT

0

9996L,67

4623L8,16

L80,7

200967,95

0

199739,55

53883,51

4t457L5,L

3207575,7

750861,3

0

0

4420

1s000

750

6837

1315843

0

237311,25

0

581782,67

378344,15

53680,33

0

120607,69

0

66333,16

0

3923497,7

2t67,34

t943,37

4999,92

t91796,88

4,49

4842,4

72378,07

L501722,6

552762

110606,38

225258,39

r2930L6,6

26824,38

4L9t4t,L5

374082,52

0

600

238759,36



47sL0O R/C BTW

489000 Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties

490000 Over te dragen kosten

492000 Toe te rekenen kosten

493000 Over te dragen opbrengsten

499000 Wachtrekening betalingsopdrachten

499100 Te identificeren betalingen

499200 Te identificeren inningen

499900 Te ídentificeren betalingen

499901 Te identificeren inningen

499999 Wachtrekeningen Beginbalans

550000 Zichtrekeningen Belfius

550002 Zichtrekening Belfius - betalingen inuitvoering

550100 Zichtrekening BNP Paribas Fortis

570000 Kassen

580000 lnterne overboekingen

604000 Aankopen van dranken bestemd voor verkoop

604100 Aankopen zwembrevetten

604200 Aankopen badmutsen

604300 Aankopen voedingswaren en drank

604700 Aankopen badmutsen

610000 Opstalrecht

610270 Opstalrecht

610300 Onderhoud en herstelling van terreinen en gebouwen inclusief installa

610310 Materaal voor terreinen en gebouwen

610320 Onderhoud en herstelling van installaties en uitrusting van gebouwen

61-1000 Elektriciteit

61LL00 Gas

611300 Water

6t2L0O Bu rgerlijke aansprakelijkheid

612200 Bra ndverzekeri ng

612500 Verzekering apparatuur

6L290O Overige verzekeringen

613000 Onderhoud, controle van losse uitrusting voor terreínen en gebouwen

613010 Onderhoud en herstelling van meubilair en kantooruitrusting

613150 Aankoop technísch materiaal eigen aan de dienst

613160 Aankoop informatica materieel

6t3L7O Aankoop materiaal voor gebouwen

613200 Aankoop didactisch -en spelmateriaal en prijsuitdelingen

613300 Benodigdheden voor activiteiten

613400 Produkten voor schoonmaak en hygiëne

61-3500 Aankoop EHBO materiaal

614300 Werkkledij personeel(aankoop, huur en onderhoud)

614400 Opleiding en vorming

615100 Telefoonkosten

6L5t20 Software licenties

615200 Kantoorbenodigdheden

615300 Documentatie en Abonnementen

615310 Lidgelden

6L5400 Wettelijke formaliteiten

0

t30205,o4

t93t927,L

0

0

610505,3

0

L842,75

0

0

0

L936803,8

606299,03

420147,26

202624,67

568t64,44

\6762,26

617,32

0

0

LL04,25

0

6624,6

285734,O3

8735,67

0

66L45,73

462s0,2L

2L296,6

L528,4

6920,97

t30,62

4866,23

9504,85

242,99

9L27,56

6L5,22

0

4394,44

8768L,2

9t36,4

1063,09

1046,76

609,93

1889,24

6429,32

806,24

0

0

468,73

t20,81

130466,86

32642,26

817,5t

0

610505,3

0

L842,75

0

0

0

L552042,9

606299,03

419L41.,L5

t97987,96

568164,44

0

0

0

0

0

0

0

76688,95

3281,08

0

5945,66

4278,74

2457,66

0

0

65,2

2681.,37

r235

0

6031

0

0

0

3s7i2,47

67,88

LLz,9t

113,05

29,93

0

L7tt,gL

0

0

0

0



615500

615600

6L5610

615700

6L5900

615910

615930

616100

616150

6L6]-70

616180

6t6200

630100

630200

634000

640000

640200

6402L0

642000

643000

643100

6470L0

650000

650100

6s0200

6s8000

659000

659100

693000

700000

701100

70L200

701300

70L400

701500

701600

702000

702100

704000

707000

740L00

740520

745200

751000

7s3000

753010

759100

793000

793780

032000

Kosten onthaal en interne vergaderingen 457,L4

Publicaties en advertenties 4593,78

Drukwerkkosten L723

Representatiekosten 0

Huur roerende goederen 0

Huur kantooruitrusting 3071,87

Huur installaties en uitrusting 20262,92

Ereloon en vergoedingen: advocaten, notarissen 0

Ereloon en vergoedingen: auteursrechten en royalty's (sabam) 3630,96

Ereloon en vergoedingen: revisoren en consultants t46LO

Overige erelonen en vergoedingen 40!54,99

Controle en keuring 1320

Afschrijvingen op immateriële vaste activa 1540

Afschrijvingen op materiële vaste activa 309070,44

Waardevermindering op operationele vorderingen op korte termijn - t 898,92

Verschuldigde belastíngen en voorheffingen 4543,56

Roerende voorheffing 0

Geraamde belastingen 0

Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen 0

Uitzonderlijke kosten - schadevergoedingen 0

Boetes, intresten 0

Procedure- en vervolgingskosten 0

Financiële kosten van leningen t4276O,L5

ln resultaatname intresten erpacht 32642,26

Andere kosten van schulden 0

Nalatigheidsinteresten derden 0

Diverse bankkosten 5,46

Betalingsverschillen 27,52

Over te dragen overschot van het boekjaar 9996L,67

Opbrengsten voor geleverde prestaties 640,05

Opbrengsten voor geleverde prestaties 69880,62

Parkcross kaartenverkoop 2064,85

Parkcross sponsoring 0

Parkcross inschrijving renners 88,51

Parkcross VIP via sponsoring 5393,6

Parkcross drankenverkoop 14,75

Concessies 4581,78

Verhuring onroerende goederen 5000

Prijssubsidies 1260005,3

Prijssubsidies 0

Gemeentelijke bijdrage 569LL,77

Specifieke werkingssubsidies door andere instellingen 3630

Recuperatie kosten uit schadedossiers 0

Creditintresten banken 0

ln resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen 180,7

ln resultaat genomen uitgestelde belastingen 15840,82

Betalingsverschillen L6,49

Over te dragen tekort van het boekjaar 0

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 15840,82

Ontvangen borg van de gemeente Maldegem 6000000

0

0

0

0

0

L9L,56

5699,59

0

496,05

0

2000

0

750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,48

15,18

0

3255,L5

378577,65

43087,57

4778,78

510

35054,66

26718,56

271L2,46

10000

1260005,3

644660,94

569tL,77

7590

L483,7r

0

24304,38

3168r,64

16,49

0

15840,82

0



033000

070000

071000

Borgsteller gemeente Maldegem

Opstalrecht grond sporth al 2008-2057

Crediteur gemeente Maldegem opstalgever

0

252L09

0

6000000

0

252709



Conversie BBC naar NBB
AR OMSCHRIJVING

141000 Overgedragen tekort
690000 Overgedragen tekort
141000 Overgedragen tekort
693000 Over te dragen overschot van het boekjaar
141000 Overgedragen tekort
793000 Over te dragen tekort van het boekjaar
475000 Te betalen btw
451000 Te betalen btw
150160 Uitgestelde belastingen op kapitaalssubsidies
150169 Uitgestelde belastingen op kapitaalssubsidies
168000 Uitgestelde belastingen op kapitaalssubsidies
168009 Uitgestelde belastingen op kapitaalssubsidies
753010 ln resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen
780000 ln resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen

426563,66

18051,46

200967,95

DEBET CREDIT

52L779,24
521779,24
95215,58

95215,58

426563,66

18051,46

53944,93
200967,95

53944,93
15840,82

15840,82



Proef- en saldibalans NBB
AR OMSCHRIJVING

140000 Overgedragen overschot
141000 Overgedragen tekort
150000 lnvesteringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op ...

150009 lnvesteringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met v - in result...

150160 Uitgestelde belastingen op kapitaalssubsidies

150169 Uitgestelde belastingen op kapitaalssubsidies - in resultaat opgenomet
167000 Uitgestelde belastingen
t67 }tO Teruggenomen uitgestelde belasti ngen

L68000 Uitgestelde belastingen op kapitaalssubsidies

168009 Uitgestelde belastingen op kapitaalssubsidies

173300 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur
!74000 Overige leningen erfpacht
t74L0O Toegestane leningen van de gemeente
210000 Kosten van onderzoek en ontwikkeling
211000 Software
2t!009 Software - Geboekte afschrijvingen
214000 Plannen en studies
2!4OO9 Plannen en studies - Geboekte afschrijvingen
221000 Gebouwen
22L009 Gebouwen - Geboekte afschrijvingen
22tt00 Gebouwen - inrichting, onroerend door bestemming
22!!09 Gebouwen - inrichting, onroerend door bestemming - Geboekte afschl

22!900 Gebouwen niet in volle eigendom
22L909 Gebouwen niet in volle eigendom - Geboekte afschrijvingen
230000 lnstallaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen

230009 lnstallaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoe - Geboekte a...

230100 Uitrusting
230109 Uitrusting - Geboekte afschrijvingen
240000 Meubilair
240009 Meubilair - Geboekte afschrijvingen
24L000 lnformaticamaterieel
400000 Operationele vorderingen uit ruiltransactíes - nominale waarde
404000 Te innen opbrengsten uit ruiltransacties
407000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren
409000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardevermi..
411000 Terug te vorderen btw
412000 Belgische winstbelastingen
415100 Vorderingen wegens investeringssubsidies

415300 Vorderingen wegens werkingssubsidies

416100 Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - no...

423300 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur
424000 toegestane lening gemeente

424L00 Toegestane leningen van gemeente

440000 Leveranciers

444000 Te ontvangen facturen
445300 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstelling,
445400 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor overige leninge
449L00 Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties
449200 Te betalen en terug te betalen borgtochten
451000 Te betalen btw
475000 Te betalen btw
475100 R/C BTW

489000 Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties
490000 Over te dragen kosten

492O0O Toe te rekenen kosten
493000 Over te dragen opbrengsten
499000 Wachtrekening betalingsopdrachten

DEBET

0
1043558,5

L228,4
t58235,4L
200967,95

53944,93
199739,55

53883,51

53944,93
276387

36868,69
525602,9t

0

6000
0

1s000
750

5251585
0

832t59,45
0

1488931,4
0

434747,37

18032,51
173274,58

0

96745,37
0
0

4L92820,6

9609,34
9612,46

0

197796,88
8,98

4842,4

72777,37
t501722,6

27638t
73737,69

150t72,26
890788,93

L8936,65
4L9t4L,t5
374082,52

0

600

238759,4L
0

130205,04

t93r927,t
0

0

610505,3

CREDIT

0
62L740,9L
4623t8,L6

t90,7
20O967;95

53944,93
199739,55
53883,51

200967,95

4L457L5,1

3207575,7
750861,3

0
0

4420
15000

750
6837

1315843

0

23L31]-,25

0

58L782,67
378344,L5

53680,33
0

t20607,69
0

66333,16
0

3923497,7
2t67,34
L943,37

4999,92
L9L796,88

4,49
4842,4

72378,07

L50t722,6
552762

110606,38
225258,39

L293016,6
26824,38

4L9t4t,L5
374082,52

0

600
18051,46

238759,36

120,8t
130466,86

32642,26
8L7,5r

0

610505,3



499100 Te identificeren betalingen 0
499200 Te identificeren inningen 1842,75
499900 Te identificeren betalingen 0

499901 Te identificeren inningen 0
499999 Wachtrekeningen Beginbalans 0
550000 Zichtrekeningen Belfius 1936803,8
550002 Zichtrekening Belfius - betalingen inuitvoering 606299,03
550100 Zichtrekening BNP Paribas Fortis 420147,26
570000 Kassen 202624,67
580000 lnterne overboekingen 568L64,44
604000 Aankopen van dranken bestemd voor verkoop 76762,26
604100 Aankopen zwembrevetten 6!7,32
604200 Aankopen badmutsen 0
604300 Aankopen voedingswaren en drank 0
604700 Aankopen badmutsen L104,25
610000 Opstalrecht 0
6LO2t0 Opstalrecht 6624,6
610300 Onderhoud en herstelling van terreinen en gebouwen inclusief installa 285734,O3

610310 Materaal voor terreinen en gebouwen 8735,67
610320 Onderhoud en herstelling van installaties en uitrusting van gebouwen 0
611000 Elektriciteit 66145,73
611100 Gas 46250,2L
611300 Water 2L296,6
672100 Burgerlijke aansprakelijkheid L528,4
672200 Brandverzekering 6920,97
612500 Verzekering apparatuur L30,62
6t29O0 Overige verzekeringen 4866,23
613000 Onderhoud, controle van losse uitrusting voor terreinen en gebouwen 9504,85
61301-0 Onderhoud en herstelling van meubílaír en kantooruitrusting 242,98
613150 Aankoop technisch materiaal eigen aan de dienst 9127,56
613160 Aankoop informatica materieel 6t5,22
6L3L7O Aankoop materiaal voor gebouwen 0

613200 Aankoop didactisch -en spelmateriaal en prijsuitdelingen 4394,44
613300 Benodigdheden voor activiteiten 87681,2
613400 Produkten voor schoonmaak en hygiëne gL36,4

613500 Aankoop EHBO materiaal 1063,09
614300 Werkkledij personeel (aankoop, huur en onderhoud) 1046,76

6t44OO Opleiding en vorming - 608,93
615100 Telefoonkosten L889,24
615120 Software licenties 6429,32
615200 Kantoorbenodigdheden 806,24
615300 Documentatie en Abonnementen 0

615310 Lidgelden 0

615400 Wettelijke formaliteiten 468,73

615500 Kosten onthaal en interne vergaderingen 457,L4
615600 Publicaties en advertenties 4593,78

615610 Drukwerkkosten L723
615700 Representatiekosten 0
615900 Huur roerende goederen 0
615910 Huur kantooruitrusting 3071,87
615930 Huur installaties en uitrusting 20262,92
616100 Ereloon en vergoedingen: advocaten, notarissen 0

616150 Ereloon en vergoedingen: auteursrechten en royalty's (sabam) 3630,96
6L6l7O Ereloon en vergoedingen: revisoren en consultants L4670
616180 Overige erelonen en vergoedingen 40!54,99
616200 Controle en keuring L320
630100 Afschrijvingen op immateriële vaste activa L540
630200 Afschrijvingen op materiële vaste activa 309070,44
634000 Waardevermindering op operationele vorderingen op korte termijn - t 898,92

1842,
0

75

0
0
0

1552042,9

606299,03
4r9L41,r5
L97987,96

568L64,44
0
0
0
0
0
0
0

76688,95

3281,08
0

5945,66
4278,74
2457,66

0
0

65,2
2681,37

L235
0

6031
0

0
0

357L2,47

67,88
LLz,9L

113,05
29,93

0
L7tt,9t

0
0

0
0

0
0

0
0

0
191,56

5699,59
0

496,05

0

2000

0
750

0
0



640000
640200
6402L0
642000
643000
643100
647010
650000
650100
6s0200
6s8000
659000

659100
690000
693000
700000
701100
70L200
701300

70L400
701500
701600
702000
702L00
704000
707000
740to0
740520
745200
751000
7s3000
753010
759100

780000
793000
793780

(leeg)

032000
033000
070000

071000

Verschuldigde belastingen en voorheffingen
Roerende voorheffing
Geraamde belastingen
Minderwaarde op de realísatie van operationele vorderingen
Uitzonderlijke kosten - schadevergoedingen
Boetes, intresten
Proced u re- en vervolgi ngskosten
Financiële kosten van leningen
ln resultaatname intresten erpacht
Andere kosten van schulden
Nalatigheidsinteresten derden
Diverse bankkosten
Betalingsverschillen

Overgedragen tekort
Over te dragen overschot van het boekjaar
Opbrengsten voor geleverde prestaties
Opbrengsten voor geleverde prestaties
Parkcross kaartenverkoop
Parkcross sponsoring
Parkcross inschrijving ren ners
Parkcross VIP via sponsoring
Parkcross drankenverkoop
Concessies

Verhuring onroerende goederen
Prijssubsidies
Prijssubsidies

Gemeentelijke bijdrage
Specifieke werkingssubsídies door andere instellingen
Recuperatie kosten uit schadedossiers
Creditintresten banken
ln resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen
ln resultaat genomen uitgestelde belastingen
Betalingsverschillen

ln resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen
Over te dragen tekort van het boekjaar
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen

Ontvangen borg van de gemeente Maldegem
Borgsteller gemeente Maldegem
Opstalrecht grond sporth al 2OO8-2O57

Crediteur gemeente Maldegem opstalgever

4543,56
0
0
0
0

0

0
t42760,L5
32642,26

0
0

5,46
27,52

52L779,24
9996L,67

640,05
69880,62

2064,85

0
88,51

5393,6
L4,75

458\,78
s000

1260005,3
0

5691t,77
3630

0
0

t80,7
3168L,64

L6,49

95215,58
3255,15

378517,65
43087,57

4778,78

510
35054,66
26718,56
27tt2,46

10000

1260005,3
644660,94

569L1,77
7590

L483,7L
0

24304,38

31681,64
76,49

15840,82
426563,66

15840,82

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,48
15,18

0

15840,82

6000000
0

252L09

0

0
6000000

0

252]109



V - Verslag van de Commissaris
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TK DEGRANDE, VERSCHUEREN & C' . BEDRIJFSREVISOREN

l 7 MEI 2017

9990 MAL DEGEM

..AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM"

autonoom gemeentebed rijf met rechts persoon I ij kheid

Marktstraat 7
9990 Maldegem

Ondernemingsnummer: 0870.67 2.097

Verslag van de Commissaris

aan de vergadering van de gemeenteraad van 30 mei 2017 over de
jaarrekening het boekjaar dat afsluit op 3l december 2016



VERSTAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE GEMEENTERAAD BETREFFENDE HET AUTONOOM
GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM OVER HET BOEK'AAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2016

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader van ons mandaat
van commissaris. Dit verslag omvat ons oordeel over de jaarrekening en tevens de vereiste bijkomende
verklaringen. De jaarrekening bevat de balans op 31 december 2016, en de resultatenrekening voor het boekjaar
afgesloten op die datum en de toelichting.

Verslag over de jaarrekening - Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening van het autonoom gemeentebedrijf Maldegem over het
boekjaar afgesloten op 31 december 2016, opgesteld op grond van het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel, en zoals opgenomen in het wetboek vennootschappen, met een balanstotaal
van 8.ILL.242,85 EUR en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van 99.96L,67
EUR.

Verantwoordelijkheid von het bestuursorgoan voor het opstellen von de joarrekening

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 het
implementeren van 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.

Ve ro ntwo o rd e I ij khe id va n d e co m m issa ri s

Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze jaarrekening tot uitdrukking te brengen op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle volgens de internationale controlestandaarden (lSA's) zoals deze in België

werden aangenomen uitgevoerd. Die standaarden vereisen dat wij aan de deontologische vereisten voldoen
alsook de controle plannen en uitvoeren teneinde een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de
jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de in de jaarrekening opgenomen
bedragen en toelichtingen. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de beoordeling door de
commissaris, met inbegrip van diens inschatting van de risico's van een afwijking van materieel belang in de
jaarrekening als gevolg van fraude of van fouten. Bij het maken van die risico-inschatting neemt de commissaris de
interne beheersing van de entiteit in aanmerking die relevant is voor het opstellen door de entiteit van de
jaarrekening die een getrouw beeld geeft, teneinde controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven

omstandigheden geschikt zijn, maar die niet gericht zijn op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de
interne beheersing van de entiteit. Een controle omvat tevens een evaluatie van de geschiktheid van de
gehanteerde waarderingsregels en van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen,
alsmede een evaluatie van de presentatie van de jaarrekening als geheel.

Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de entiteit de voor onze controle vereiste
ophelderingen en inlichtingen verkregen.

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

oordeel te baseren.

Oo rd e e I zo nd e r voo rbe ho ud

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en de financiële toestand van het
Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem per 31 december 2016, alsook van haar resultaten over het boekjaar dat
op díe datum is afgesloten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.

L
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Benodrukking von een bepaolde aangelegenheid

Zonder afbreuk te doen aan ons hierboven tot uitdrukking gebracht oordeel, vestigen wij er de aandacht op de dat
niettegenstaande de aanzienlijke verliezen die het Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem heeft geleden die de
financiële toestand hebben aangetast, de jaarrekening is opgesteld in de veronderstelling van voortzetting van de
activiteiten. Deze veronderstelling is slechts verantwoord in de mate dat het Autonoom Gemeentebedrijf verder
op de financiële steun van de Gemeente Maldegem kan rekenen of beroep kan doen op andere
financieringsbronnen. Zonder afbreuk te doen aan het hierboven uitgebrachte oordeel, vestigen wij de aandacht
op de toelichting bij de jaarrekening, waarin het bestuursorgaan de toepassing van de waarderingsregels in de
veronderstelling van continuiteit verantwoordt. Er werden geen aanpassing gedaan met betrekking tot de
waardering of de classificatie van bepaalde balansposten die noodzakelijk zouden kunnen blijken indien het
Autonoom Gemeentebedrijf niet meer in staat zou zijn haar activiteiten verder te zetten.

Verslag betreffende overige door wet- en regelgeving gestelde eisen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van een jaarverslag (beleidsnota) uit
hoofde van Titel Vl artikel l-8 van de beheersovereenkomst met de gemeente Maldegem, alsook het naleven van
de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften die van toepassing zijn op het voeren van de boekhouding,
alsook voor het naleven van het gemeentedecreet en van de statuten van de rechtspersoon.

ln het kader van ons mandaat en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm bij de in België van toepassing
zijnde internationale auditstandaarden (lSA's), is het onze verantwoordelijkheid om, in alle van materieel belang
zijnde opzichten, de naleving van bepaalde wettelijke en reglementaire verplichtingen na te gaan. Op grond
hiervan doen wij de volgende bijkomende verklaringen die niet van aard zijn om de draagwijdte van ons oordeel
over de jaarrekening te wijzigen:

Parallell aan de vennootschapsjaarrekening, werd de "Beleids- en Beheerscyclus" conform het besluit van
de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 opgesteld. De beleids- en beheersrapporten werden volgens
voormeld uitvoeringsbesluit opgesteld.

Het jaarverslag (beleidsnota) behandelt de door de beheersovereenkomst vereiste inlichtingen, stemt
overeen met de jaarrekening en bevat geen van materieel belang zijnde inconsistenties ten aanzien van
de informatie waarover wij beschikken in het kader van onze opdracht.

Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd in

overeenstemming met de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.

De resultaatverwerking, die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen met de
wettelijke en statutaire bepalingen.

Voor het overige dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de
statuten, het wetboek vennootschappen of het gemeentedecreet zijn gedaan of genomen.

Brugge, 1 7
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van het boekjaar dat loopt over de periode 01 .01.2016 - 3l .12.2016



Voorwoord

Verslagen van de commissaris aan de gemeenteraad betreffende het autonoom gemeentebedrijf
Maldegem in uitvoering van artikel24Sbis, S I van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.

Artikel 243bis, 5 1 van het decreet van 1.5 juli 2005 (BS 31 augustus 2005) ("het gemeentedecreet")

stipuleert het volgende:

"De controle op de finonciële informatieverstrekking, op de joorrekening en op de regelmatigheid von de

verrichtingen weer te geven in de joarrekening von het outonoom gemeentebedrijf wordt uitgeoefend
door één of meer commissarissen. Die commissorissen zijn erkende bedrijfsrevisoren en worden benoemd

door de gemeenterood. Zij zijn onderworpen oon de wettelijke en reglementoire bepolingen die hun ombt
en hun bevoegdheid regelen.".

Op grond van deze wetsbepaling vloeit de bundel voort die onze volgende verslagen bevat:

- commissarisverslag over de samenvatting van de algemene rekeningen en de toelichting bij de

samenvatting van de algemene rekeningen binnen de beleids-en beheerscyclus (BBC) conform
het gemeentedecreet en de uitvoeringsbesluiten betreffende het boekjaar afgesloten op 31

december 2016 (art. 243bis,9 t juncto 243, laatste lid van het gemeentedecreet¡uncto het BBC-

besluit en het Ministerieel besluit BBC);

- commissarisverslag inzake de controle voor het boekjaar 2016 op de financiële
informatieverstrekk¡ng binnen de beleids-en beheerscyclus (BBC) (arl.243bis, 5 t juncto 243,
laatste lid van het gemeentedecreet juncto het BBC-besluit en het Ministerieel besluit BBC);

- commissarisverslag over de niet-financiële informatieverstrekking binnen de beleids-en
beheerscyclus (BBC) betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 (art. 243bÍs,

I t juncto 243, laatste lid van het gemeentedecreet juncto het BBC-besluit en het Ministerieel
besluit BBC).

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van

elkaar worden gezien of gebruikt.



VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE GEMEENTERAAD BETREFFENDE HET AUTONOOM

GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM OVER DE SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN EN DE

TOELICHTING BIJ DE SAMENVATTING VAN DE ATGEMENE REKENINGEN BINNEN DE BETEIDS- EN

BEHEERSCYCLUS (BBC) CONFORM HET GEMEENTEDECREET EN DE UTTVOERTNGSBESLUTTEN

BETREFFENDE HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2016 (art. 243his,5 t juncto 243, laatste
f id van het gemeentedecreet juncto het BBC-besluit en het Ministerieel besluit BBC)

Overeenkomstig art. 243bis,9 t juncto 243, laatste lid van het gemeentedecreetluncto het Besluit van de Vlaamse

Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de

openbare centra voor maatschappelijk welzijn (BS 7 oktober 2010) ("het BBC-besluit") en het Ministerieel besluit
van 1 oktober 20!0 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de

toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn (BS 27 oktober 2OtO) ("het Ministerieel besluit BBC"), brengen wij u verslag uit in het kader
van onze opdracht van commissaris.

Dit verslag omvat ons oordeel over de samenvatting van de algemene rekeningen (art. 40 BBC-besluit) (Schema J6

en J7) en de toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen (onder andere Schema TJ7) binnen de

beleids-en beheerscyclus (BBC) (hierna de "BBC-rekening"), conform het gemeentedecreet en de

uitvoeringsbesluiten. De BBC-rekening conform het gemeentedecreet en de uitvoeringsbesluiten bevat de balans

op 31 december 2016, en de staat van opbrengsten en kosten voor het boekjaar afgesloten op die datum en de
toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen. De BBC-rekening is opgesteld onder
verantwoordelijkheid van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Maldegem volgens de

bepalingen van het gemeentedecreet en de uitvoeringsbesluiten, ten behoeve van de gemeenteraad

Verslag over de samenvatting van de algemene rekeningen en de toelichting bij de samenvatting van de algemene
rekeningen binnen de beleids- en beheerscyclus (BBC) conform het gemeentedecreet en de uitvoeringsbesluiten

- oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van de samenvatting van de algemene rekeningen en de toelichting bij de

samenvatting van de algemene rekeningen binnen de beleids-en beheerscyclus (BBC) (hierna de "BBC-rekening")

van het autonoom gemeentebedrijf Maldegem over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016, opgesteld op
grond van het gemeentedecreet en de uitvoeringsbesluiten daarvan, met een balanstotaal van € 8.111.242,85 en

waarvan de staat van opbrengsten en kosten afsluit met een positief saldo van het boekjaarvan € 99.961,67

Verontwoordelijkheid van de rood von bestuur voor het opstellen van de somenvotting von de algemene rekeningen

en de toelichting bij de samenvott¡ng von de algemene rekeningen binnen de beleids- en beheerscyclus (BBC)conform

het gemeentedecreet en de uitvoeringsbesluiten

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de BBC-rekening die een getrouw beeld geeft in
overeenstemming met het gemeentedecreet en de uitvoeringsbesluiten daarvan, alsook voor het implementeren
van de interne beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht voor het opstellen van de BBC-rekening

conform het gemeentedecreet en de uitvoeringsbesluiten die geen afwijking van materieel belang bevat die het
gevolg is van fraude ofvan fouten.

l
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Ve ra ntwoo rd e lij khe id vo n d e co m m¡ sso ri s

Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over de BBC-rekening conform het gemeentedecreet en de
uitvoeringsbesluiten tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle volgens de
internationale controlestandaarden (lSA's) zoals deze in België worden aangenomen uitgevoerd. Die standaarden
vereisen dat wij aan de deontologische vereisten voldoen alsook de controle plannen en uitvoeren teneinde een
redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de BBC-rekening conform het gemeentedecreet en de
uitvoeringsbesluiten geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de in de BBC-rekening conform het
gemeentedecreet en de uitvoeringsbesluiten opgenomen bedragen en toelichtingen. De geselecteerde

werkzaamheden zijn afhankelijk van de beoordeling door de commissaris, met inbegrip van diens inschatting van de
risico's op een afwijking van materieel belang in de BBC-rekening conform het gemeentedecreet en de
uitvoeringsbesluiten die het gevolg is van fraude of van fouten. Bij het maken van die risico-inschatting hebben wij
het aangepast karakter en de werking van de administratieve en boekhoudkundige organisatie, gericht op de
productie van financiële rapportering in aanmerking genomen zonder een oordeel over de effectiviteit van de
interne beheersing van de entiteit tot uitdrukking te brengen. Een controle omvat tevens het evalueren van de
geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de raad
van bestuur gemaakte schattingen, alsmede het evalueren van de presentatie van de BBC-rekening conform het
gemeentedecreet en de uitvoeringsbesluiten als geheel.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om daarop ons oordeel
te baseren.

Oo rde e I zo nde r voo rbe ho u d

Naar ons oordeel geeft de samenvatting van de algemene rekeningen en de toelichting bij de samenvatting van de
algemene rekeningen binnen de beleids-en beheerscyclus (BBC) conform het gemeentedecreet en de
uitvoeringsbesluiten een getrouw beeld van het vermogen en de financiële toestand van het autonoom
gemeentebedrijf Maldegem per 31 december 2016, alsook van diens resultaten over het boekjaar dat op die datum
is afgesloten, in overeenstemming met het gemeentedecreet en de uitvoeringsbesluiten daarvan.

Bepoling inzoke finonciële versloggeving

Aangezien de samenvatting van de algemene rekeningen en de toelichting bij de samenvatting van de algemene
rekeningen binnen de beleids-en beheerscyclus (BBC) werd opgesteld in overeenstemming met het
gemeentedecreet en de uitvoeringsbesluiten en in het kader van de doelstellingen van dit referentiekader, is de
samenvatting van de algemene rekeningen en de toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen
binnen de beleids- en beheerscyclus (BBC) niet geschikt voor andere doeleinden.

Overige aangelegenheid

Het autonoom gemeentebedrijf Maldegem heeft tevens een jaarrekening opgesteld voor het boekjaar afgesloten
op 31 december 2016, in overeenstemming met het in België van toepass¡ng zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel, waarover wij het hierbij gevoegd afzonderlijk verslag hebben uitgebracht aan de gemeenteraad
van het autonoom gemeentebedríjf Maldegem.

Verslag van de audit voor de jaarrekening BBC
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Verslag betreffende overige door wet- en regelgeving gestelde eisen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het naleven van het oprichtingsdecreet en van de bepalingen uit het
gemeentedecreet en de uitvoeringsbesluiten daarvan, alsmede van de statuten en van de wettelijke en

bestuursrechtelijke voorschriften die van toepassing zijn op het voeren van de boekhouding.

ln het kader van onze opdracht, is het onze verantwoordelijkheid om, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
de naleving van bepaalde wettelijke en reglementaire verplichtingen na te gaan. Op grond hiervan doen wij de

volgende bijkomende verklaringen die niet van aard zijn om de draagwijdte van ons oordeel over de jaarrekening

conform het gemeentedecreet en de uitvoeringsbesluiten te wijzigen:

Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd in

overeenstemming met het gemeentedecreet en diens uitvoeringsbesluiten.

Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met het oprichtingsdecreet,
de bepalingen uit het gemeentedecreet en de uitvoeringsbesluiten daarvan, of van de statuten van de entiteit
zijn gedaan of genomen.

Brugge, LO mei 2OL7

DEGRANDE, VERSCHUEREN & C' - BEDRIJFSREVISOREN Burgerlijke Maatschap
Commissaris
Vertegenwoordigd door
Guido DEGRANDE

Bedrijfsrevisor - zaakvoerder
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VERSTAG VAN DE COMM¡SSARIS AAN DE GEMEENTERAAD BETREFFENDE HET AUTONOOM
GEMEENTEBEDR¡JF MALDEGEM INZAKE DE CONTROTE VOOR HET BOEKJAAR 2016 OP DE FINANCIËIE

TNFORMATTEVERSTREKKTNG BTNNEN DE BELETDS- EN BEHEERSCYCLUS (BBC) BETREFFENDE HET

BOEKJAAR AFGESTOTEN OP 31 DECEMBER 2016 (art. 243bis, $ L juncto 243, laatste lid van het
gemeentedecreet juncto het BBC-besluit en het Ministerieel besluit BBC)

Overeenkomstig art. 243bis, S t juncto 243, laatste lid van het gemeentedecreet juncto het BBC-besluit en het
Ministerieel besluit BBC, hebben wij de financiële informatieverstrekking binnen de beleids-en beheerscyclus (BBC)

(de "financiële informatieverstrekking") betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 gecontroleerd.

De financiële informatieverstrekking bevat:

- de beleidsnota (art.32 BBC-besluit), behoudens de doelstellingenrealisatie (art. 32, 1' BBC-besluit);

- de financiële nota (art. 36 BBC-besluit); en

- de toelichting bij de financiële nota, behoudens:
. de verklaring van de materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven

volgens de laatste budgetwijziging van de toelichting bij de exploitatierekening; en
. de verklaring van de materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven

volgens de laatste budgetwijziging van de toelicht¡ng bij de investeringsrekening.

De financiële informatieverstrekking is door de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Maldegem
opgesteld volgens de beleids- en beheerscyclus (BBC), zoals uitgewerkt in het BBC-besluit, alsook in het Ministerieel
besluit BBC, in de versie die van toepassing is op het gecontroleerde boekjaar, zoals respectievelijk opgesteld door
de Vlaamse Regering en de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, lnburgering, Toerisme en
Vlaamse Rand, in uitvoering van de principes beschreven in het gemeentedecreet.

Verslag over de financiële informatieverstrekking binnen de beleids-en beheerscyclus (BBC) - oordeel zonder
voorbehoud

Verantwoordelijkheid van de raad von bestuur voor de financiële informotieverstrekking binnen de beleids-en

beheerscyclus (BBC)

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de opmaak van de financiële informatieverstrekking binnen de beleids-
en beheerscyclus (BBC) volgens het rapporteringssjabloon zoals vervat in de bijlage bij het Ministerieel besluit BBC,

in de versie die van toepassing is op het gecontroleerde boekjaar, zoals opgesteld door de Vlaamse minister van

Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, lnburgering, Toerisme en Vlaamse Rand alsook in het Ministerieel besluit BBC.

De raad van bestuur is tevens verantwoordelijk voor de boekhoudkundige organisatie zoals voorgeschreven door
het gemeentedecreet en de uitvoeringsbesluiten. De raad van bestuur is eveneens verantwoordelijk voor het
implementeren van de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de
financiële informatieverstrekking binnen de beleids- en beheerscyclus (BBC) die geen afwijking van materieel belang

bevat die het gevolg is van fraude ofvan fouten.

Ve ro ntwoo rd e I ij khe id va n d e co m m issa ris

Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze financiêle informatieverstrekking binnen de beleids- en

beheerscyclus (BBC) tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle volgens de
internationale controlestandaarden (lSA's) zoals deze in België worden aangenomen uitgevoerd. Die standaarden
vereisen dat wij ethische voorschriften naleven alsook de audit plannen en uitvoeren teneinde een redelijke mate
van zekerheid te verkrijgen over de vraag of de financiële informatieverstrekking binnen de beleids-en beheerscyclus
(BBC) geen afwijkingen van materieel belang bevat.

L
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Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de in de
financiële informatieverstrekking binnen de beleids- en beheerscyclus (BBC) opgenomen bedragen en toelichtingen.
De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de beoordeling door de commissaris, met inbegrip van diens
inschatting van de risico's op een afwijking van materieel belang in de financiële informatieverstrekking binnen de
beleids-en beheerscyclus (BBC) die het gevolg is van fraude of van fouten. Bij het maken van die risico-inschattingen
gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden passend zijn maar die
niet gericht zijn op het tot uitdrukking brengen van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van
de entiteit neemt de commissaris de interne beheersing in overweging die relevant is voor het door de entiteit
opstellen van de financiële informatieverstrekking binnen de beleids- en beheerscyclus (BBC). Een controle omvat
tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de
redelijkheid van de door de raad van bestuur gemaakte schattingen, alsmede het evalueren van de presentatie van

de financiële informatieverstrekking binnen de beleids-en beheerscyclus (BBC).

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om daarop ons oordeel
te baseren.

Oo rd ee I zo n d e r voo rbe ho u d

Naar ons oordeel is de financiële informatieverstrekking binnen de beleids- en beheerscyclus (BBC) van het
autonoom gemeentebedrijf Maldegem per 31 december 2016 in alle van materieel belang zijnde opzichten
opgesteld in overeenstemming met de beleids- en beheerscyclus (BBC), zoals uitgewerkt in het BBC-besluit, alsook
in het Ministerieel besluit BBC, in de versie die van toepassing is op het gecontroleerde boekjaar, zoals respectievelijk
opgesteld door de Vlaamse Regering en de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, lnburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand, in uitvoering van de principes beschreven in het gemeentedecreet.

Overige aangelegenheid

Het autonoom gemeentebedrijf Maldegem heeft tevens een jaarrekening conform het gemeentedecreet en de
uitvoeringsbesluiten opgesteld voor het boekjaar afgesloten op 31 december 20L6, waarover wij in het eerste deel
van deze bundel een afzonderlijk verslag hebben uitgebracht aan de raad van bestuur van het autonoom
gemeentebedrijf Maldegem.

Brugge,

VE H EREN & C" - BEDRIJFSREVISOREN Burgerlijke Maatschap
Commissaris
Vertegenwoord
Guido DEGRANDE

Bedrijfsrevisor - zaakvoerder
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VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE GEMEENTERAAD BETREFFENDE HET AUTONOOM

GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM OVER DE NIET.FINANCIËIE INFORMATIEVERSTREKKING BINNEN DE

BELETDS- EN BEHEERSCYCTUS (BBC) BETREFFENDE HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2016

lart. 243bis, I t juncto 243, laatste lid van het gemeentedecreet juncto het BBC-besluit en het
Ministerieel besluit BBC)

Overeenkomstig art. 243bis, I t juncto 243, laatste lid van het gemeentedecreet juncto het BBC-besluit en het
Ministerieel besluit BBC, hebben we een controle uitgevoerd om een conclusie met beperkte mate van zekerheid

te geven omtrent de niet-financiële informatieverstrekking binnen de beleids- en beheerscyclus (BBC) betreffende
het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

De "niet-financiële informatieverstrekking binnen de beleids- en beheerscyclus (BBC)" bevat:

de doelstellingenrealisatie van de beleidsnota (art.32,1' BBC-besluit); en

de volgende elementen van de toelichting bij de financiële nota:
. de verklaring van de materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven

volgens de laatste budgetwijziging van de toelichting bij de exploitatierekening; en
. de verklaring van de materiêle verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven

volgens de laatste budgetwijziging van de toelichting bij de investeringsrekening.

[ldentificeer de van toepassing zijnde criteria volgens dewelke het onderliggend voorwerp van onderzoek werd
gemeten of beoordeeld.l

Verontwoordelijkheid van de rood van bestuur voor de niet-financiële informatieverstrekking binnen de beleids- en

beheerscyclus (BBC)

De raad van bestuur ¡s verantwoordelijk voor de opmaak van de niet-financiële informatieverstrekking binnen de

beleids- en beheerscyclus (BBC) volgens het rapporteringssjabloon zoals vervat in de bijlage bij het Ministerieel
besluit BBC, in de versie die van toepassing is op het gecontroleerde boekjaar, zoals opgesteld door de Vlaamse

minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, lnburgering, Toerisme en Vlaamse Rand. De raad van bestuur is

tevens verantwoordelijk voor de boekhoudkundige organisatie zoals voorgeschreven door het gemeentedecreet en

de uitvoeringsbesluiten. De raad van bestuur is eveneens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne
beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de niet-financiële
informatieverstrekking binnen de beleids- en beheerscyclus (BBC) die geen afwijking van materieel belang bevat die

het gevolg is van fraude ofvan fouten.

Ve ra ntwoo rd e lij khe id va n de co m missa ri s

Het is onze verantwoordelijkheid om een conclusie te geven op grond van onze beoordeling. Wij hebben onze
werkzaamheden uitgevoerd volgens de lnternationol Stondard for Assuronce Engogements 3000 (ISAE 3000). Deze

standaard vereist dat wij deontologische voorschriften naleven alsook de beoordeling plannen en uitvoeren om een

beperkte mate van zekerheid te verkrijgen over de vraag of de niet-financiële informatieverstrekking binnen de

beleids- en beheerscyclus (BBC), in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming is met de beleids-

en beheerscyclus (BBC), zoals uitgewerkt in het BBC-besluit, alsook in het Ministerieel besluit BBC, in de versie die

van toepassing is op het gecontroleerde boekjaar, zoals respectievelijk opgesteld door de Vlaamse Regering en de
Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, lnburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, in uitvoering
van de principes beschreven in het gemeentedecreet De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de

beoordeling door de commissaris, met inbegrip van diens inschatting van de risico's van een afwijking van materieel
belang in de overeenstemming.
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De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een opdracht tot het verkrijgen van een beperkte mate van

zekerheid kunnen variëren wat de aard en de timing betreft ten opzichte van een opdracht tot het verkrijgen van

een redelijke mate van zekerheid en is beperkt in vergelijking met het aantal vereiste werkzaamheden in het kader

van een opdracht tot het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid, maar beoogt het verkrijgen van een mate
van zekerheid die, naar de professionele oordeelsvorming van de beroepsbeoefenaar, betekenisvol is voor de

beoogde gebruikers. De mate van zekerheid verkregen in een opdracht tot het verkrijgen van een beperkte mate
van zekerheid is fundamenteel minder dan mocht een opdracht tot het verkrijgen van een redelijke mate van

zekerheid zijn uitgevoerd.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is om daarop onze

conclusie te baseren.

Conclusie omtrent de niet-financiële informatieverstrekking binnen de beleids- en beheerscyclus (BBC)

Op grond van onze werkzaamheden zoals eerder beschreven in ons verslag, is ons niets gebleken op basis waarvan
wij zouden moeten concluderen dat de niet-financiële informatieverstrekking binnen de beleids- en beheerscyclus
(BBC), niet in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming is met de beleids- en beheerscyclus
(BBC), zoals uitgewerkt in het BBC-besluit, alsook in het Ministerieel besluit BBC, in de versie die van toepassing is
op het gecontroleerde boekjaar.
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E, VE REN & C'- BEDRIJFSREVISOREN Burgerlijke Maatschap
Commissaris
Vertegenwoordigd door
Guido DEGRANDE
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