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AGB - VASTSTELLING VAN DE JAARREKENING 2020 
 
Juridische gronden 

• De goedkeuring van de oprichting en de statuten van het autonoom gemeentebedrijf 
Maldegem door de Vlaamse regering van 12 juni 2004. 

• De statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem, zoals gewijzigd. 
• De meerjarenplanaanpassing nr. 1  2020-2025 vastgesteld door de raad in december 

2020. 
• Het decreet lokaal bestuur in het bijzonder artikel 244:  

◦ De raad van bestuur spreekt zich uit over de vaststelling van de jaarrekening 
voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening 
betrekking heeft. 

◦ De gemeenteraad brengt advies uit bij de jaarrekening van het autonoom 
gemeentebedrijf 

 
Feiten 

• De jaarrekening heeft een budgettair resultaat van het boekjaar t.b.v. -75.480,27 
euro, en een gecumuleerd budgettair resultaat van 241.494,03 euro. 

• De autofinancieringsmarge bedraagt -112.537,29 euro. 
• In bijlage kan de jaarrekening en de documentatie teruggevonden worden. 
• Het jaarverslag van Q&A alsook de jaarrekening die moet worden neergelegd bij NBB 

zitten in de bundel. 
• Uit de statuten blijkt dat de winst van het boekjaar moet uitgekeerd worden als 

dividend:  
◦ overschot van het boekjaar: 205.724,88 euro 
◦ overgedragen verlies vorig boekjaar -67.806,20 euro 
◦ Dividend uit te keren: 137.918,68 

Besluit 
 
eenparig 
 
Artikel 1: 
De raad van bestuur stelt de jaarrekening per 31/12/2020 van het autonoom gemeentebedrijf 
Maldegem vast. De jaarrekening afgesloten volgens de wetgeving op vennootschappen heeft 
een balanstotaal van 7.028.410,16 euro en een winst van het boekjaar van 205.724,88 euro. 
De BBC jaarrekening 2020 heeft een budgettair resultaat van het boekjaar van -75.480,27 euro. 
 
Artikel 2: 
De raad van bestuur stelt het jaarverslag van het AGB Maldegem voor het boekjaar 2020 vast.  
 
Artikel 3: 
De raad van bestuur stelt het uit te keren dividend voor het boekjaar 2020 voor de gemeente 
Maldegem vast op 137.918,68 euro. 
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