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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 boe,kjaar.

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
teconsolideerd'als de 3 individuele beleidsdomeinen volgens exploitatie en investeringen. Er
wordt ook een analyse gemaakt van beleidsdomein sport per sportlocatie.
Het deel toelichting bevat afle 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. Staatvan opbrengsten en kosten

Het financieel tekort bestaat uit de uitgaven voor interesten en de ontvangsten uit interesten en
de i n resu ltaat genomen i nvesteringssu bsid ies.
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Schelna ]7: Staat van opbrengsten e¡r kosten

'llllll''
AËB Maldegem {Nl.S 43ÐL0}

Ma rktstraat 7 - 9990 Maldegern
Periode: XüL7

Secr.: Van VyncktÏjs
Fin, beheerder: Bombret lsabelie

maldegem

lt¡1? H)lË

l. Kosten

A- tperationele kosten
1- Guederen en diensten

3. Beaoldigingen, sociale lasten en pensioenen

3- Af:chrijvingen, waardeverminderirugen en voorzieningen

4- Specifieke kosten ¡ociale dienst grlMW

5- Toegestane werkingssubsidiel "

6- A,ndere operationele kssten
E. financiële kasten

C" lJikonderllke kosten

L- fvlinwaarden bij de realisatie van vaste açtiva
3- Toegestane i nvesterin gssubEid ieE

!1. Ðpbreng5ten

A- tperatio nele ophren gsten

1- üpbreng*en uit de werking
?- Fisr¿le opbrengsten en boeteE

3- Werkingssubsidier

a, Algenn ene werkingslubsidies
b- SpecÍfieke werki ng:s ubsidies

4- Reruperatie specifieke kosten ¡ociale dienst OCfuIW

5- Andere operationele opbrengsten

B- Financiële apbrengsten

Ë. U ih¿on d erlij ke o.pbrengsten
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1l}gt.4?5,:t¡
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ü,m

¡.rm,[0

1.1Ë11.4?{,I5

85€.æ0.rU
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o.ü0

r10.r59,:t6
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e_5$,56
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ãll. Overschqt sf tekort van het boekjaar .¿¡8.il,$,tE 99-!Ë1,Ê?

A- tperatloneel sverschot of tekort
B- Fínancieel overschst oftekori
Ë" Uif¿onderlijk overschot of tekort

lV- l/e,n¡erking van het overscl¡ot of tekort van het boekjaar
A- Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

B- Tq¡ssenfçornst door derden in het tekort van het boekjaar
Ë. Over te dragen sverschot of tekort van het boelciaar

3fi4.'188,0r

.15s.!H,¿5

$,m

¡¡ã.5f¡,TE

t¡.û0

0,m

¡¿å.f18,T6
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0.ül

!tÉ¡.!lË1,67

o,ü0

ü,m

!19,s1,6?

5



2. Balans

fñüldrgÕm

Schema 16: Balans
AGB Maldegem {NlS 43010}

Marktstrðãt 7 - S99O Maldegem

Feride: 2û17

Secr.: V¡n t4nckTrjs

Fin- beheerder: DonÊret tsabelle

AgTIVA lin7 ãlt6

l. Vh:ttmde activa

A- Liquide middelen en geldbeleggingen

B- Vorderingen op korte termijn
1- Vorderingen uit ruiltranEacties

2- Vorderingen uit níet-ruiltransact¡Eg

C. Voorraden en bestellingen in uituoering
Ð. Ðverlopende rei<eningen vac het actief
E- Vorderingm op lange termijn díe bÍrnnen het jaar ve,rvallen

ll. Vaste actíva

A- Vorderingen op lange termij,n

1- Vorderingen uit ruiltransacti,es

2. Vorderitgen uit niet-ruiltransarties
B. Financiële vaste activa

1- Extem ver¿ellstaadÍgde agentschappen

2 " lntergemeentelijk samennwrklngwerba nden en
soortgel ijke eilt¡teiten

3" Publiek-Private SamenwerkÍngsverbanden

4. ûCMW-verenigingÊn

5- Andere financiele mste artiua
C. Materide r¡aste activa

1- Gemeengchapsgoederen

a. Terreinen en gebouwen

b. Wegen en overige infrastructuur
c- ln:tallatier, marhines en udtrustring

d" Meubilair, kantooruitruçting en rollend materieel
e. Leasing en soortgelijke rechten
f" Erfgoed

2. Eedriifsmatige rnateriËle valte acÈiva

a- Terreilen en gebouwen

b. lnstal{atier, machine¡ en uÍtrusting
c. Meubilair, kantooru¡trusting en roll,end materieel

d- Leasing en soortgelijfte rethtm
3. Overige materiële rraste actÍva

a. Terreinen en gebouwen

b- Roerende goederen

D. lmmateriële vaste activa
III. TOTAALACTIVA
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PASSIVA ãnt ilrÉ

l. Schulden

A- Sch¡¡ld,en op korte terrnijn
1- Sdrulden uit ruiltr¿nsacties

a. VoorzÞningen voor risico's en kosten

b- Financiële schulden

c- Þiærse schulden op korte terrnijn uit ruÍltr¿nsacties
2- $druld,en ult niet-ruiltransðcties
3- Overlopende rekeningen rran het passief

4- Sdrulden op lange termijn die binnen het iaar rrervallen

B. Schulden op hnge termijn
1- Sdrulden uit ruiltransacties

a. Voorzieningen vsor risico's en kostÊn

1. Pensioenen en saortgelijke verplichtingen

?, ûuerþe risico's en kosten

b. Financiêle shulden
c. Bir¡erse *hulden op langetermíjn uit ru¡ltrðnsfftíÊ5

2- Sdrulden uit niet-ruiltrarsactie¡
ll- NettoactiËf
III. TOTÂAL PASSruA
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Onder een overzicht van de leningen per 31/12

Schema TM2: De financiële schulden

AGB Maldegem (NlS 43010)

Ma rktstra at 7 - 9990 Ma ldegem
Secr.: Va n Vynckt Tijs

Fin. beheerder: Dombret lsabelle

Financiële schulden BNP tên laste r¡an het bestuur 2014 2015 2016 2017

A. Financiële schulden op 1 januari

B. Nüeuwe leningen

C. Èriodieke af lossingen

4.974.858

U

276.381

4.698.477

0

276.381

4.422.096

0

276.381

4.145.715

0

276.381

E Financiële schulden op 31 december (A+BC-D) 4.698.477 4.422.096 4.145.71s 3.869.334

l-, lntresten 1b,f.J.444 151.404 142.760 1:J3.3¿4

G. Periodieke leningslasten (C+F) ¡l{16.825 427.785 419.141 409.705

Erfpacht schulden ten laste \ran het bestuur 2014 20't5 2016 2017

A. Financ¡ële schulden op 1 januari

B. Nieuwe leningen

C. fu riodieke aflossingen

3.318.181,79

0

36.869 7

3.281 .313

0

36.869 7

3.244.444

0

36.869 7

3.207.576

0

36.869

E Financiële schulden op 3l december (A+&C-D) 3.281.313 3.244.444 3.207.s76 3.170.707

l-. lntresten 0 U 0 0

G. Periodieke leningslasten (C+F) 36.869 36.869 36.869

Toegestane leningen gemeente 2014 2015 2016 2017

A. Financiële schulden op t januari

B. Nieuwe leningen

C. Èriodieke af lossingen

0

375.431

75.086

300.345

212.542

1 17.595

E Financiële schulden op 3l december (A+BC-D) 0 0 300.345 395.292

F. ntresten U 0

G. Periodieke leningslasten (C+F) 0 0 75.086 I17.595

lotaalfinanciële schulden ten laste van het bestuu 2014 2015 2016 2017

A. Financiële schulden op 1 januari

B. Nieuwe leningen

C. Þriodieke aflossingen

8.293.040

0

313.250

7.979.790

313.2507

7

7.666.541

375.431

388.336

7

7.653.635

212.542

430.844

E Financiële schulden op 3l december (A+4C-D) 7.979.790 7.666.541 7.653.63s 7./lil5.333

F. lntresten 16,l-].444 151.404 't4¿.t6u 133.324

G. Periodieke leningslasten (C+F) 473.694 46/.6il 531.096 564.168
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ll - Budgettaire boekhouding
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Beleidsnota
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Doelstel I i ngen rea I isatienota

Dit schema is leeg aangezien er niet gewerkt wordt met prioritaire beleidsdoelstellingen,
actieplannen en acties in het AGB Maldegem
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J 1 doelstelli ngenrekening
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 over¡g beleid gewerkt.
ln het beleidsdomein algemene financiering werden alle uitgaven en ontvangsten met betrekking tot financiering verwerkt. De omzetting van de
nettoboekwaarde van gemeentelijke kapitaalsubsidies in een toegestane lening, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in september 2017, was niet
gebudgetteerd. Daardoor is het saldo van dit beleidsdomein negatiever dan in het budget. ln het beleidsdomein interne 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 Brico Cross.

Doelstellingenrekening (f 1 J
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Matrttstraãt 7 - 9g9O

Secr-: Van Vyn*t Tijs
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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 financiêle boekjaar in het budget is groter of gelijk

aan de autofinancieringsmarge van hetzelfde jaar in het meerjarenplan.

Financiële toestand van de jaarrekening

mrldegem

Periode: 2017

AGB lvlaldegem {t'll$ ¡13010}

Marttsta¡t 7 - 999t1 h4a$degem

Secr.: Van VlncltT-$s

Fin. beheerder: $ornhret l¡abelle
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2014 20L5 20L6 BUD 2017 JR 2017 versch¡l

lnvesteringen

oitatie

-3.950

-15.158 -10.993 -19.294

-1.102

-L4.745

-L.LM

-tt0É.2 3.703

Bespreking per beleidsveld

Algemene diensten

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

De uitgaven zijn lager dan geraamd door lagere kosten voor software licent¡es.

Sporthal

De investeringen in MEOS omvatten de aankoop van een nieuwe airtrack (turnmat). De

werkingskosten zijn lager dan gebudgetteerd dankzij lagere onderhoudskosten dan geraamd

De ontvangsten zijn hoger dan het budget enerzijds door meer ontvangsten uit verkopen aan

derden (hogere bezetting zalen van jan-sep) en doordat er meer activiteiten door de

sportdienst werden georganiseerd en het tarief van de gemeente verhoogd werd in het licht
van de BTW problematiek.

Zwembad

ln het zwembad werden volgende uitgaven voor investeringen gedaan in 2017: het vervangen
van de bestaande glaswand in de inkomhal, het plaatsen van een balustrade op terras bij de

cafetaria en werd er bijkomend geisoleerd om warmteverlies te voorkomen in de stookplaats
voor een totaal bedrag van 28.321 euro.

De werkingskosten zijn lager dan gebudgetteerd door lagere kosten voor onderhoud (-9.870

euro). De kosten voor gasverbruik zijn dan weer hoger dan verwacht 1+3.143 euro), terwijl uit
het jaarrapport blijkt dat het verbruik lager ligt dan in 2016. ln 2016 was de kost voor het
gasverbruik 3.401 euro lager, doordat de het zwembad meer dan 1 maand gesloten was. Ook
de aankopen informaticamateriaal (-2.994 euro) en aankopen didactisch materiaal (-1.216

euro) zijn lager dan geraamd.

BUD 2017 JR 2017 verschil20L4 2015 20L6

On n

lnvesteringen

Exploitatie

Uitgaven

-23.003

-9L.573

68.570

L.W
-78.989

80.533

LOt?77

-119.00t

220.382

-6.195

163.758

-r25.2ffi
289.018

-6.195

t98.745
-LOL.78L

300.s26

34.987

23.479

11.508

2014 2015 2016 BUD2OLT JR 2017 verschil

Ontva

lnvesteringen

Exploitatie

Uitgaven

-8.247

-LOg.425

-248.524

139.100

-123.106

-248.Læ

125.058

-372.036

-175.3v
-294.563

tLg.209

-28.32t

-L62.W2

-2U.709
L22.708

-28.321

-135.398

-268.055

L32.657

26.W
16.654

9.950
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De ontvangsten zijn hoger dan gebudgetteerd. Vooral de verkopen aan derden zijn beter dan
verwacht doordat het aantal bezoekers is gestegen. ln 2017 werden er 91.381 bezoekers
geteld, terwijl in 2016 was dit 83.720. Het zwembad is in 2016 meer dan een maand gesloten
geweest waardoor er in 2016 minder inkomsten werden gegenereerd.

Brico Cross

De ontvangsten zijn ongeveer op niveau van het budget. De kosten zijn hoger dan in 2016
door de samenwerking met Brico Cross maar ook door meer bezoekers VlP, onder andere
meer cateringkosten, een grotere tent, kosten voor vergaderingen.
De kosten zijn lager dan verwacht omdat de kosten voor de vergunningen Brico Cross 2018
werden overgeboekt naar 201 8.

Prijssubsidies

Het AGB Maldegem krijgt volgens het prijssubsidiereglement prijssubsidies toegekend volgens
een factor op de te betalen toegangsprijs door derden exclusief BTW. Van 1 januari tot 31

augustus 2017 bedroeg deze prijssubsidie factor 10 voor sporthal de MEOS, 4 euro voor het
zwembad en 2 euro per bezoeker voor de Brico cross. Vanaf september 2017 werd dit
gewijzigd naar prijssubsidie factor 2voor sporthal de MEOS, 3.25 voor het zwembad en 4 euro
per bezoeker voor de Brico cross.

20L4 2015 2016 BUD 2017 JR 2017 vercchil

n

Uitgaven

Ontvan

-124.596

103.746

-99.r28

92.302

118.154

ro5.324

-162.380

159.062

-t54.203

159.09L

8.L77

29

20t4 2015 20L6 BUD 2017 JR 2017 vercchil

MEOS

Zwembad

Bricocross

266.703

370.516

7.42

249.552

426.703

1L.742

2s8.961

368.908

L1.742

9.410

-57.795

] :li, ir¡i l;.iì.'';;.,.V1r:l ¡:l:j I
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Toelichting bij de jaarrekening

ln het kader van de uitoefening van de activiteiten voor de ontwikkeling van sport in de
gemeente heeft het autonoom gemeentebedrijf met de gemeente een erfpachtcontract
afgesloten voor het Sint-Anna zwembad (enkel het gebouw). De overeenkomst loopt
gedurende 99 jaar en is ingegaan op 1 december 2004. De contante vergoeding voor de
erfpacht bedraagt 3.650.000 euro. De

vergoeding dient in jaarlijkse schijven betaald te worden, zonder intrest. De jaarlijkse
vergoeding bedraagt 36.868,69 euro en omvat de aflossing van kapitaal. Het erfpachtcontract
omvat de gebouwen gelegen aan de Gidsenlaan gebouwd op het perceel bij het kadaster
gekend onder sectie H nr. 1 187N met een oppervlakte van 3.938 m2. Het recht van erfpacht
wordt niet gevestigd op de grond. .Het zwembad wordt gebruikt om conform de statuten en

het beleidsplan permanent voldoende aanbod van sportfaciliteiten te bieden.

De gemeente Maldegem heeft ook een rechtvan opstalgegeven aan hetAGB Maldegem op
de gronden waar de sporthal MEOS nu staat. De overeenkomst loopt gedurende 50 jaar en is
ingegaan op 1 juli 2008 en eindigt op 30 juni 2057.Het recht van opstal wordt verleend tegen
een betaling van een jaarlijkse vergoeding van 5.863 euro (basis). De vergoeding is van
rechtswege gekoppeld aan de index van de consumptieprijzen. De gronden mogen uitsluitend
bestemd worden voor activiteiten vermeldt in de statuten.

De ontvangen borg van gemeente is verlaagd van 6.000.000 euro naar 3.869.334,14 euro
doordat de waarborg gelinkt is aan de openstaande bankleningen. Deze boeking werd
voordien nog niet gedaan.
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J2 Exploitatiereken i ng

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

'llllll''

inCdeEem

Exploitatierekening (|2)
Periade 2tI7
ÁGB Maldegem lNls 43010! 5ecr.i Van Vynckt Tijr

Fin, beheerder: Dombret lsabelleMarktstraat 7 - 9990

lnitieel budget

Saldo

-133.324,00

-13.469,40

0,0û

0,00

0,00

t,0ü

551.249,53

4Sr1.456,13

Ontvångsten

0,00

0,00

0,û0

0,00

0.00

û,û0

1.103.148,73

1.103.148.73

l.¡itgãven

133"324,00

13.469,40

0,oo

0,00

0,oo

0,o0

551.899,20

õ98.6S2,60

Eindbudget

Saldo

-133.324,00

-13.'lõ9,40

0,00

0,oo

0,00

0,to

684"610,39

537.816,99

Ontuangst€n

0,o0

0,00

0.00

0"00

0,00

0,00

1.260.984,39

1.260.984,39

Uitgê\ren

133"324,O0

13.469,4t

0,t0

0,o0

û,O0

Ð,t0

57õ,374,O0

723.L67,40

Jaarrekening

Saldo

-133.323,70

-9.916,15

0,00

O,O0

O,O0

0,00

7û7.96I"98

564.722,13

Ontvangst€n

0,00

5,1¿t

0,00

0,00

0,00

0,00

1.23s.46l.,õ4

1.235.466,78

U¡tgåven

133.323,70

9.921,29

0,00

0,Ð0

0,o0

0,00

527.499,66

670.744,65

00: Algemene financiering
01: lnterne werkinF
02: DiensWerlening

03: Openbaar domein
O4: Uitvoering
O5: Cultuur
O5: 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
0,3 euro lager dan gebudgetteerd. De onwangsten van beleidsdomein sport zijn lager dan het budget, door lagere prijssubsidies dan verwacht.
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J3 De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar

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

lnitieel budeet

Saldp
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nno
{t {10

ûûo
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aû 6nü û0
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5åldr¡

f: nn
13 tmfi ffI

n nfl
o tto
0.o{)
Õfin

-35"796.55
-3S 7SË 6ç

OntvanE¡ten

fi fln
fl fto
o {to

o-oo
o_ofl
ôfin
o_00
o_oo

Uheaven

00û
3 otlt oû

o0t
ft oft
{1 fto
ft oñ

36,796-6s
3{¡ 7t¡Ë ñq

Jaarrelening

Saldo

"¿1?-9r,97
-1-1Õ1-73

Õnn
nnn
nûn
R tlo

-3¡1_516-Ot
-t48-15S-70

ünn¡anesæn

-:.13.S1_97
nm
nm
nm
Õm
t¡ o{)
o-m

-elz-541_97

Uitgauen

Õnfi
1 lnr 7,t

nûn
{t û(1

{t 0û
n flfl

34-516.û0
35 617 7-C

(Xl- Alpemene fin¡nrierins
Ol - lntemc ueilrins
t2: Dienqtr¡erlening
03: ûnenbaar dn¡neín
l|4- 1lítwr¡erín¡¡
f'lE- fir¡lfrnrr
O6:S¡rort
lotalen

ln 2017 werden er een aantal investeringen gedaan namel¡jk de aankoop van een air track, het isoleren appendages in de stookplaats om_warmteverlies te
voorkomen, het plaatsen van een balustrade in het zwembad en hetvervangen van de bestaande glaswand in inkomhalvan het zwembad. De niet op
gebruikte kredieten werden overgedragen naar volgend jaar. Er werd voor een totaal bedrag van 212.541,97 euro gemeentelijke kapitaalsubsidies
teruggevorderd door de gemeente. Deze werd omgezet in een toegestane lening, zodat er geen liquiditeitsproblemen zouden zijn.

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.

tl¡¡llf' De investeringsvemichtingen r"ân he.t financiële boe$aar [3)
Periode:2017

A68 Maldegem (t¡l$ 4gll0l
hluttçE-sr 7 - 9!l!l0 Maldegem

Serr.: l/xr Vyncht Tiþ

Fm- bdreerder: Dombrët lsabeile
nËÊrÍt
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J5 Liquiditeitenrekening

De liquiditeitenrekening is een financiêle weergave van de geldstromen. Het biedt een
overzicht van alle onwangsten 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 {}5}
Periode: 2017

AGB Maldegem {NlS 43010}

MaÍktstraat 7 - 9990 Maldegem

Secr.: Van Vynckt Tijs

Fin. beheerder: Dombret lsabelle

maldegcm

Resultaat op kasbasis Jaarrekening Eindbudget lnitieel budget

L Exploitatiehudget {B-A}
A. Uitgaven
B. Ontvângsten

La. Belãstingen en bo€ts
lb, A¡gemene rerking:bijdrage van andere lokale overhedø

tc. fusse¡komst door derden in het tekort van het bækþar

2, Overige

ll. lnvesteringsbudget (B-A|
A. Uitgaven
B. Ontvangsten

lll. Andere lB-A)
A. Uitgaven

1, Aflossing f¡nâncíèle schulden
a. Feriodieke ¿fl o55íqgen

b- Niet-periodieke aflosingen

2, loegestane len¡ngeñ

3, Overige tran$ct¡es

L Onwângsten
1. Op te nemen leningen en leasings

2, Terugvordering van aflossing van f¡naßcièle schuld€n
ä, Per¡odieke terugvorderingen

b. Niet-p€riod¡eke terugvorderingen

3, Overige transðct¡ês

5æ.722,L!
678.7M,65

1.235.466,78
0,00

0,00

0,00

1.235.466,78

-248.\39,7O
35.6t7,73

-212.s4i,r,97

-218.?O2,24

434.844,21
434.8É,4,?L

430.U4,2r

0,00

0,00

0,00

2L2.54t,97
21?-.541,97

0,00

0,00

0,o0

Õ_nf¡

537.816,99
723.167,40

1.260.984,39
o,o0

0,00

o,oo

r.264.9U,39
-39.796,61
39.796,6s

o,00
-192,112,55

437.392,02
437.392,02

437.392,02

o,oo

0,00

0,00

245.279,47
245.?79,47

0,00
o,oo

0,00

o-f¡o

¡fir4.456,13

698.692,60
1.1o3.t48,73

o.00

0,00

û.o0

L.L43.148,72

-80.600,00

80.600,00
0.00

-423.856,13

404.456,13
404.45113

rto4.456,13

0,00

0,00

0,00

80.600,00
80.600,00

0,o0

o,m

0,00

ô txl
lV Bud;aÉt¡ire recult¡¡ù bôaLirãr fl+ll+llll ct ,Ír't I c 3tts.9()7_79 o otì
V. €ecumuleerde budpettaira rccultåat vori¿ boeki¡ar 246.692.AA 24â.ß!,2 0â 230 qßq ¿n
Vl Gaeumulaerdc hr¡C¡eff:irp rê<rtllrå! rlv+Vl tr¿ qqt I q s52,5!r9 79 2!lft qßq ¿n

Vll. Ber,lemde gelden (toastand op 31 december|
A. Sestemde gelden voor de exploitatie
B. Bestemde gelden voor investeringen
C. Bestemde selden voor andere verrichtinsÊn

0,00
0,00
0,00
o.ofl

0ro0
0,o0
0,o0
o-oo

0,00
0.00
0,00
nnn

Vlll RåGültãât ô¡ k:<h:s¡< lvl-Vlll tr¡. qsr 1 c 552-599,79 230 q69 ¡rí

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 budgetwíjziging.
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TJl Exploitatierekening per beleidsdomein

Dit rapport geeft het exploitatieresultaat weer per beleidsdomein en per algemene rekening categorie.
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'llilll''
Exploitatierekening per beleitlsdourein ITI 1)
Periode:2ûL7
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ll¡.Saldo
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4- ToëEesterË rertilçrzubaidÞs
5- Andere ry€rðt¡oflete uitgaten

B. Fin¡rriële uitglven
C. Red*hebhenden uith€t oversÍ|lot yãn het bo€*ja¡r

ll. üntmrçsten
A- Õper¡tionele $nþJã ngsfen

1- Ðntv¡rgsten uit de rverking
¿ Fiscele antrranEsten Êll boetes

¡. A¡r.'r glkrtde bth:tiçrn
L tFcEñtiEñGn op dc o*rutæ*rrl* morl;*ffi:ng
2. A¡rrur¡llendc ùtlrting op dt peelwrenbttreinç

!-,And¡rç ¡¡nvull*ndc bahsnngen

h-Àndcrc teÞst¡ngen

3- wertiçsnÉåldþl
r - Algerrr ru u'rcr* inçnrubclfrr

1. f¡arca¡lr of Foorinci¡6orrd¡

l. Gatæn*l{þ,¿ of pyinci¡lc à{driÉË
3. (huri6e elgencne,rærliåg=:uhuidics

h- spcrtfl¡l*r rer*içsrlbailier
¡t- RÉruperetig ìran +EEifi€*Ê lEsten socide {üenst (}üil!\ry

5, Åndere sperdt¡Ðnel€ snttfr¡ngstën

B. FinenciËlE {¡nt¡firnEgten
C. Tusrenlomst vãn dprden Tn her teiqr¡rt r¡¡n hc,t hrstir¡r

¡l¡.Sðldo
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TJ2 Evolutie van de exploitatierekening

Evolutie van de exploitatierekening {Tf 2}
,lllßl'' Periode: 2017

AGB Maldegem (Nls 43010)

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

fucr.; Van Vynckt Tijs

Fin. beheerder: Dombret lsabelle

maldegem

Jaarrek. 2015

590.296,82
438.62L,70
433.268,09

0,û0

0,t0
0,o0

5.353,61

151.675,12

0,00
1.O15.917,37
1.015.778,13

290.06470

0,û0

0,0c

0,9c

0,Ðc

o,oc

0.Õc

7?5.7L3,43

7t7.885,3¡

û,oc

717.8A5,3-?

0,0c

7.828,1{

0,00

000
L39,24

Code Jaarrek. 2017 Jaarrek. 2016
l. Uitgaven
A. Operationele uitgaven

l. Goederen en diensten

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

3. SpecÍfieke kosten sociale dienst OCMW

4. Toegeståne werkingssubsidies

5. Andere operationefe uitgaven

B. Financiële uitgaven
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

ll. Ontvangsten
A, Operationele ontvangsten

1. Ontvangsten uit de werking
2. Fiscale ontvangsten en boetes

a- Aanvullmde b:lastingen

1.- Opcenti€men op de onroerende voorheffing

!- Aarwullende belarting op de persanenbelasting

3-,4ndere a¡nvullende belastingen

b. Andere belastingen

3. Werkingseubsidies
a. Àlgemene werking:subridies

1.- Gemeente- of provinciefonds

2" Gemeentelijke of provinciaie bijdrage

3. Overþe aþemene werkíngssubsidies

b. specifi eke werk¡ngssubs¡dies

4. RèËuperat¡e van specifieke kosten sociale d,enst OCMW

5. Andere operationele ontvangsten

B, Financíële ontvangsten
C- Tuqcenkomçt ven derden in het teknrt vrn hct hoelri¡¡r

6A11

62

õ48

649

64Ðft

65

694

7300

7S0:[

130.49

73119

7¡t0Ð

7¡101

7462f4

7¡tÐ5y'g

7!18

742fi
75
ïtd

7t

678.t44,65
537.341,05
534.51-0,67

0,û0

0,ü0

0,00

2.83t 38

133.403,60
0,00

1.235.466,78
L.235.46L,64

1.230.r81,64

t,o0
o,00

o.00

0,00

o,m
Ð,00

5.280,00

0,00

o,o0

0,m
0,00

s.28Ð,00

0,00

t,o0
5,74
0-oo

690.811,¡10

548.035,93
543.492,37

0,00

0,00
0,to

4.5¡t¡t,56

L42.775,47
o,o0

1.091.475,32
7.A91.475,32

1.086.031-,61

0,00

0,00

0,o0

0,o0

0,00

000
3.960,00

0,o0

o,o0

0,00

0,Ðo

3.960,00

0,00
L.483,7L

0,ffi
o-fx)

lll. S¡ldo 3&-722a3 ¿lüì 66..t q?
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TJ3 I nvesteri ngsve rrichti ngen per beleidsdo mei n.

Dit rapport ¡s toont de investeringsverrichtingen per rubriek van de jaarrekening.

'1tilil''
Investeringsverrichtingen per beleidsdomein [Tf 3]
Feriode:1.017

AGE Maldegern {Hls 4}0f01ñr¿idÊÊrïãt Secr.: Van Tynckt Tijs

Fin- befteerder: Dombret lsebelleMarttsû-¿åt I - 9990

fl6:.gpùrt

0,00
0.00
o.00

0"0ü
0.00
0"00

:t4,5r6,{¡0
34_516"00
¿8.3ärm

400
õ-1Oe,m

0"m

0,m
0"0ü
t"0o
ü"m

0"00
0¡o
nlït

lld-81Ë-o(t

tl: lr¡lerne
'r¡¡erhing

o,tn
0,00
o,m

ü,0ü
t;rxr
{¡,{ro

1.1ü1,¡s
1.101,7t

ttfit
o"rxl

rior,73
0,m
o,00

0,m
0,m
ü,m
0"t0
ürm
ft_tft

t.lttl.7r

ffi:Algemene
fìnanciering

O,0O

0"00
ü,oo

ü,oo
0,o0
CI,ot}

CIoo
f)"0û
o,go

0.ffi
o.ffi
o.m
o,00

t"00
0,m
o,00

000
o"oo
o_m
fLfrl

TùtÊål

o,oa
ü,0ü
ftüt

39.617J3
15,Érr,73
¡a-3¡1p0

f¡"{x)

7-¡95¡3
o,æ
o"00

0,00
û"o0

o"æ

0,00
o,.0r0

o,m

0.m
fI,ü$
CI,00

TE.6:l?_7{

Deel 1: UITGAI/EN C'ode

E8!.
t38l

rs4/8

¿¿qt'l-¡¡9
ærr/E
¿3d4

¡5
17

¡É014
155¡E

3905
t1
.EL

:tt
?ß1

l. krr¡ester¡ßgen in financiÉle v¡ste edir¡
A- Extern yer-uelfstandigde agentlduppen
B. lntergerneentelüft såntentuer*¡ngsrrerband*n en seortgelijle
€ntitghefi
C. Fubli.ek-Prftrare SameruJerkfurgsverb:nden
D- SCft{W-verenígingen
E-,Àndere ff nanc¡Êle \ràçte ã€til-¿

ll. Inlrcsteringen ¡n nrãteriãl€ yåste a¡*in
F'- Gemeensch¡psgoederen en hedrij*matige materiËÞ $aste act¡ìrð

1- lereinen en gehouren
¿- 'uyeEen en {'tlerþe inÍiætructuur
3- þÊrÊÍde EoederÊn
¡t- tÉesin€en 5æüAei¡jle rËhtslr
5- Erfgssd

B. Overlge mäteri¡ã{e uerte ð<tive
a Ënroere rde EoEderen
¿ núereilde Eoederen

C. Vooruitbetalingen cp investednBen ifi 
'l¡ater¡ële 

yã5t EctilJã
lll. lnuesteringen in irnm¿teriêle vÐste.¡út¡ye
lU" Taeeeçl¡n¿ irwstsinssbçäicc
V,TOÍAÂLUfTGAYEH
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0G:Sport

0Jo
0,{¡0

0,oo

0"{¡ü

0"{10

0.oo
ûJtat

O1: lntern*
werhing

o,fl
o,ffi
os0

0;tXl
0,m
0,00
o_ffl

OO: Ålgemene
financiering

o,oo
f¡,00

0,o0

0,fr¡
0,CICI

0,00
¡1 fÌ'¡

Totaal

0,00
o,0a
t!.00

û,oo
f!,00
CI,oCI

N fI¡

Deel Z: TNTVANGSTEH tode

280
t81

28¿
t83

!ErS/8

l. Verkoop ¡qn fin¡¡¡ci4e u¡ste activa
It- Ertern venelßtandigde agentsdralppen
B. lntergeme*ntelijk sarnenwerkingncrbanden en Eoorr€el¡jtÊ
eñlitêitEn
C. Publieh-Priwte.Sarnen*erkhgsuer,banden
tr- 0ËMW-verenigingen
E- Andere frnanciÊle r¡estE artir¡a

ll- Uerkmn nn mztsriãlcg-tê ltin

06:Sport

0,00
o"m
$,m
f!.m
orm
O'm

0,{10

0"m
t"m
0"00

üJto
0,00

t-ttt

01: lmerne
$r€rh¡ng

0"00
Drm
t"{xl
0.m
o,m
o,m
0;ffi
ürm
orm
0¡fxl

o,m
0rm

o.m

0O: Álgemene
financierine

t,ü0
qfit
o,0('

0,oo
O,m

0'ffi
f!,00
cm
oioo

ß,00

o,oo
-11¿,5¡ll.9l

-'t t_çtt -rl7

Totaal

{1,{Þ
qffi
o,fx¡

o.æ
orÐ
0rÐ
0,00
e!00

o;{s
0,00

o,oo
-äll.5¿1L97

-?a?-ç¿1.tÐ

Deel Z:0Þ¡TVANËSTEH Ëode

¿¡o,r3-¡29

¡2418
¿314

t5

¡Ë{d-¡!

r65/9
l7Ë

tl
15ll.lF
,qEi ta

Þ,, Gerneensrhapsgoederen Eri b€dr¡iÊrnatige materiële ì¡este ertiuå
a Ter¡eirs¡ engebousen
¡- \rye.F€n. en oærþ infrestnrctuur
3- Roerende Ënedëren
4- teasing en rærryelijfe r€fhteü
5" ErfEp€d

B. Overige m¡¡teriëte vaste ¡Etiva
J* onroererrle goederen
2- Rû€r€rid€ EDederen

C. Ontvangen vooruitbetalingen o.p de uedroop nan m¡lÞr¡Ële v¡¡ste
åctiua

lll. llerkoop uan irmn¡teriEle uãste.ectiue
lV" lnvesterlçssubsidier ør -schenkirgen

V,ÏTTAALO'.TVAilGSTEH
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TJ4 Evolutie van de investeringsverrichtingen.

Er¡olutie van tle investeringsverrichtingen [TI4)

'llllll''
Feriode:2817
AËB Maldegem lNlS 41010)

M¡r*t'tËãt 7 - 9990 Me{degem
ñåldêgern

Secr.: Uan Vynrtt Tijs

Fln. beh*erder: OÐmbret

ûeelL: L¡¡TÛAVEN Code Jã¡rrek. ?ûL7 ia¿r¡ek. ?ü16 I¡arrek. fç15
l. lnvesteringen in fin¿nciële uãst€ e(t¡vå
A. Ent€rn ver¡elf5tÐnd iËde ãåÉntschappen
B- lntergeßrëënte8ijl samenr;rerkingsverbanden en soortgelijke
entiteiten
C- Publiek-PrivalÊ Såmên'rJÊrk¡n gsrerband*n
D- OCMW-verenigingen
E. And€f* finãric¡ËlÊ r¡Àsle ¡ftiv¡

ll, lnvestering,en in m¡teriÉle vast€ ¡rtÍva
A. Gemeenschaprgoederen en bedrijf:matige materiålê v¡5te
actlvã

1. tèrreinên en gebou$en

:. WêgÈn cn ouErige ánfrastructuur

3. RrÈr€ndë Eo€derån
¡. Le¿sinE ån roortgelijke reehten

5. Erfgoed

B, üverige rfi.iteri'i¡l€ 'r¡stÈ a{t¡,¿ð
1. onroerendÊ goed€ren

¡. Roefends go€dErpn

C- VooruhbetãlingÈn {lp investãringen i:n meteriÈ¡le vast a{tivã
lll, lnvesteringen in imm¡teriË:l€ eåste å{ti$ð
lV. TÕ€r€stene ¡nvÉrtÉri MEEr¡h ri.l¡êc

28t
281

282
283

28418

¿2O13-2¿9

I¡¡/8
zil4
t5
!7

2ffi14
:65/9
2906
:1

ÃÉú

0,0$
t0ü
0,00

t,Ð0
0,00
û,0t

t5,617,73
t5"617,71

¿8.t21,O0

o.0o

7.¿gõr?3

o.to
o,0o

$,00
0,oo
0p0
0,00
t0s
ft nft

o,0t
B,€O

too

ü,üü
Ê,Ðt
006

:160.Ë50,15

l6{1-õ50,!5

0,o0

f',00

3ËO.Étor¡5
0,oo

0,0f1

0,0û
0,oo
o,oD

s,00
15.Ëto.{]t

fl.ft{¡

0,8t)
o,ð0
0,t0

0,00
t],00
û,00
0,80
0,0t

0,oo

0,o0

0,o0
û,DO

rl,oo

o,tt
0,oo
o,o0

0,0t
{t,s$
n.llf!

u_ ToTA"¡l lilTtìÀuF[tt tç.617.7C I 7q-6qn- I t ¡ì llfì

Deel 2: flÍì¡T\IANGSTEN Codp Jåårrek- 2ü17 ia.arråk- Ì816 .$aarrek. fûl-s
L Verkoop v¡n fin¡nciäle r¡åete ãttiua

A- Extern ver¡elfstùndigde ãgentschappen
g" lntÉrEemeent€åij* 5ô¡n€nrdÉrkiings$€rbãnden en toartgelijka
entiteitén
C- Prbliek-Frivate .9¡menwÊrkin gsverband*n

B- üCMW-v*renigingen
E. Andere fin¡nc¡èle $å5te ¡ctii¡¡

ll, Verkoop vån mäter¡éle va5te ârtirrâ
A. GemeenschapeEoêdÊren en bedrijfsmatige mãt€riäle va5tê
ectiyã

1. Terreinen er¡ gebou,ûEri

¡. t¡/egén en ÐuErige ¡ñtr¡struÊtu¡¡r

¡. Roefende BordÈrsn
{. Le¿sinE en 5oDrtgÈliijle reFhrE0

5. Erfgped

B- üverþe materiËle yeste a€tivã
1. OnroefËndÊ Eo€deren
¿. Roer€n# goederen

C. ünwãngen v{roruitbetåling€n op de uerknop ven met€r¡üle
vaste art¡vã

lll, Verkoop vrn immateri."Ële vastÈ àctir/r
lV" lnvesteringssubsidies en -schen*ingen

282.

283
?84/8

280
281

¿2O,/l-¡¡9
¿rr/8
23l4
¡5
l7

260/4
¿65/4

LV6

!1
15t)-180-

'S\t12

0,ot)

$,ûo
o,o0

0,00
0,00
û,00
otll
0,00

0/oo

Dpo
o,!0
0.o0

o.o0

0,00
o,o0
o.o0

0,00

0,00
-¿12.5¡11,97

o,nû
0.üo
t0t

r,t0
0,00
0,Ð0
o,00
0.Ð0

o,Ð0

o,oo

0,0o
0,0o

tÌ,o0

0,{0
B,0o

o,ûo

ß,0t

o,üû
3"61¡l,txt

o"{tû

Ð,00

o.t0

0.üo
0,00
0,00
ü,0ft
Ð,0t

0,oo

o,oo

o,o0

o,o0

0tt0
Ð,c0
o¡ofl
0,o0

o,o0

Õ,ts
ü,fìÐ

u TñfÁ,ôt til\tTt¡¡lN¡ìçTEtt -t12.5Ä1.97 !I-61it.{ìß o.tìft
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TJ5 Stand van de kredieten van investeringsenveloppen.

rl¡¡¡I' Stand van de kredieten vân investeringsenveloppen (TI5)

ñrÉÊarri

Periode:2017

AËB Maldegem ÍHl$ 43itl10l Ses; Vm 1/ynút Tdr

Fin- Þeheerder: Donrbret lsbelleM¡¡ttEr'¿¡t 7 - 99Éü

ÐntY-sresten

Vsf¡imenis-
ls'edþt mlr

ãÊft-
re*enineen

o.m
ûm
om

21t5{t.97

AEn-
releningen

0.fi¡
5.€üm

1¿19t.:t5

-¡lt.5¡U_!rl

Verhinrenis-
*rediet

ü"m
3-6ls.m

l¿t!1715
ü.rn

Utsalen

ìr€rb¡ntenis-
lrediet mir

BalÞ
refteningen

os
6¿:tt5t
?-8¡N:7

off

Aan-
rekeningen

6.ts!,üt
iu:.ttå.50

5.tt51.13

a.m

Verb¡ßtefiiE-
h¡edÞt min

u-ardeghgen

o.m
ú¿til.85
¡-t*J7

0..æ

Vætlegghgen

E_ilt5.ü
dt¿¡1-l.5lr

affit"r]
o,m

Verb¡ltenis-
}¡edþt

6.ls.ü
{?{l[l9_t5

tì_956_m

0m

lE-t SnmtinfreritrurhJrr MEÕS
1E-2: SortinfrãsûurftJ{rr ZPpmhrJ
lF-l'-t¡ri ¡l¡øaø
llfU Al-Ê: alsernene firarriÞrinE
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TJ6 Evolutie van de liquiditeitenrekening.

Evolntie van de Iiquiditeitenrekening {T16l
*llill f' Periode:2ûL7

ÅG8 r,{¡ldqem {Nl! 43olr¡l

ü,t¡rhtstra¡t ? - 9s9o M¡ldegEm

5ecr.: TJÐn VTnckt Tiis

Fin. beheerder: Dombret Ìrãbell€

m¡ldrgem

FÉrultrËt aF trsÞûir fodÈ ¡'lrr¡EIEninE ¡Ë? þËn lËI.fnt ¡É¡rE J!ürrÊtËninE ¡o¡,jt

L Ef,ploítrtiebüdBEt {Ëa[l
a- Uitgauen
E.0ntY¡ngstefi

1& telrr!åntçí Ên bd{ået

1b. AtÊnrÊnËilÊrlnç*lþrqr ,.En DflÉerrÈ ¡!*!¡Ê EvÊrlrciËn

1å Turrrñhomst ñbtr r¡cnl'lr iE H lrkort ¡û llèt !Êrt¡!!r
l. (}racri6c

ll. lrmÊ5tÊriilEsbtldFet lt-Al
Â- uitE¡rJsn
8. OrtYrrgsten

ln mdere{*¡!
¡- ¡¡,iqerlør

1. ûiffcas,ing fi nrnciËlc æir.lldc¡t
r. P4üiÉdiÊtË !¡fû!¡itç!ß
o. n¡et-Fcçiodc¡Ë rtto$¡nEErq

l. Tacgcrtrnc'hnin¡sn
l. (}lËriËË tr¡nñEtiËÈ

r. f:rçf{ltrting ¡tr brrEtoßlrta! ont¡¡t EÊn ih enrfalrlrñ
ù. Trrþri¡!Ëfi !F ¡lnEÊtür."¡¡jn diE ùiillln hÊt jr vÊnÐlÊn

E. OfltrürBsben
1. Opt¡c r.rc,m:n llnirç*n cn lceninHr

l. Trolgurdcriaglrn lBocring v¡n fin¡nEiële sclx.¡ldcn
a. FcnodÞbc teruç:rordrrinçln

s. lliEt-pcriodar uruFærdcrirçen

3. {}rrriþtranæcie:
*. Bof$$rlrlËÊ wrt¡ltIgËF ;ß cnaËrr*tarr

Ð. VþrdËrün!.¡ !? EnEÊtcinijn diË biHt?n hrt jr cÊr¡ltlÊß

€. ldrrûirËËn" üalËrÈ rFn ogørûnrr'r lrdatr rtËËl i Ëñ g

ql!.¡Tt

tq'¡¡¡

Ð

?,G¡

t¡t
¡eflë!3Eq!È"qrlIE

¡lt}rei[{
¡5$!?Êlt nqrruxl,a

€rJ.

r?LÀ

I¡qr

¡tr
ttaE

rT!L

{Hût{¡

ilq{

fl
5Æ3

u5.E

16+22,t
ñ7O.7¡t4r66

1.¿35.¡t66I7t
4m
qü
0,m

1.¡35.r{65,?F
-Its.15,!t,il!

Jt.617¡?3
-31.¡.541,97
-¿18.30qrr
¡t30.844r¡1

430.&ll¡¡,!1

4ix¡.s{41!

4m
n,00
g,o0

qm
B¡F

¿:-:l.5j[1.,9,7

¡1È.541,9I
0,m
qm
q¡o

0,oB

ü,fl!
qm
&m

{fl,û6rpr
ñ9{}.S1tr4,O

1.081.4?5r:l¡
oJ00

Ðpo

¡,.oll

1.091,415.3¡
-t7zJr¡6,l5
:ì75.65Or15

3"61{¡OO

-ü¿s5,1]
188.135Ê8¡
t18.tït,fr
;¡8*t¡ta¡

0,oo

tfto
ûm
q-üt

qÐ0

1?5,430.65
3114I',trt

o.fto
,qÐ[

EOü

$,00

rÐ0
0"oo

q.00

{¡5,Ëe{t 55
590.r96¡82,

1.O15.917,37
o,fxt

7t?-å85,¡:1

&,m

2gE.O3¿,{¡+

or0o

o,Ðo

o,oo
-313.!{9¡59
¡13.t{¡},Ê9
11Ì.249,t3
1!t¿49,6A

t,m
0,m
0,m
o,m

r¡,æ

o,OO

0,m
0,m
tm
ü,m

0,ül
$,m
o,m

o.m
¡U- tuilrnrlf¡¡F ¡xsftr¡t haati¡¡¡ lþr¡dnl Étffl¡ IEñTö I I t_¡tfl rß
V- Ëerrrnulnrdp ìbrdo¡tt¡írp r¡r¡rlt¡il r¡ori¡ hnnli¡¡¡ ¡¡16-592 m t!m-s!t,õt¡ I I n_BtÍ |E¡

|,f - êff¡Ind¡Eril¡ lt.¡¡b¡rtt¡ärÊ .ærnÞ¡r? filt¡lrl ¡¡¡ Ea ta t^is-€ot ßn t:tll EÍû trì
vll. E{strmde EEldEfi {ta€6ilrtrd.rp31 d6EE ¡berl

A- E€stemde gËlden u6ür te enplainde
E. EE5þËmdÊ ÊÊ{den 'roor imesteringen
f, tÉrl¡mdÉ trfr{¡n umr r¡¡llro u¡æi¡hti¡çsn

fíç{
atiEl

alËt

orm
g"m
{l¡00
fiff

opø
flpo
0roo
flñn

orod

o,{10

o,o0
fl fltt

Ul¡|, REfult¡¡t oo krsbrris fvl-ltl¡l I¡l¡-1152 te ?ffiJ{¡t on tltlo6[ rn
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TJ 7De toelichting bü de balans

'uf
$chema TJ7: De toelichling brj de bal¡n*
AGE ùlaldeqem
ila¡lctshäat 7 - 999{I ilaldegerr
Ondernening*nr-: BTW BE 087t-672-097

1- Mutatiestaat yan de financitiþ rrasle act¡va
Bækç¡¡rde

or 3l¡12
€ t1.00

€ tl,0t
€ 0,00

€ 0.00
€ 0.0t1

€ fl,ü0

kwesieringenl fiesine+.1 }Þrrerr{ lY¡rde.
I ter¡ngÊnl ¿erirsenly€múnderirgËn

€ o"ool €o.ool €o.ml € 0"00

€r.ml €o"ml €o.ml € 0"00

€0.m1 €0.m1 €o.ml € 0"o0

€0"m1 €0,m1 €0"m1 € Í¡.00
€0"rþl €0.m1 €o.ml € 0"ü0

€ 0.0o1 €o.ml €o.ml € 0"00

Bælr¿sde
oo lll
€ 0.0{t

€ 0.oo

€ 0,00

€ s.00
€ t"ûû
€ 0"{t0

A. Ertern vera*btendúgde ðgerts€t¡+p€r¡
B. lnÈrgernee*Þ|ft saFæfirerkirysverä¡rden en soortgrellhe erdte*en
C- P¡¡Hidt-Frñ¡ate S¡*nenrerl¡nSnrelfuåñd€n

D- OEMW-vermþingen
E. Árd€rÊ ftåñciåle v¡ste ¡fliua
Tota¡l frramiÈþ ïaste åcliuå

2- Mutatiestäåt vÐn de mater*ile vastê activa
Eælrr¡¡rde

op Sltl2
€ 5.264-E€S,åü

€ 5.1S7.7Sû,SS

Ë tl,ou

€ 56"4St,ü2

€ 21-6t9.06

€ 0,0ti
€ ü.og

€ 0.0f1

€ u.00

€ f',0f]

€ t,0r,
€ 0,06

€ 0,00
€ 0,00

€ 0.0t1

€ 5.284"8S0.Sff

Wa*de.
rerminderfugÊrr

Ë ú.0r1

€ Í1"Ð0

€090
€ o"nfl

€ f1"00

€ 0"08

€ 0.00

€ 0"00

Ë 0.ü0
€ 0.0t]

€ t1"00

€ Û"00

€ f¡,00
g 0"0f1

Ë 0"$0

€ 0.00

n*c*firnOen

€ 38€.5S3,r?

€ ã77.4ge.tld
€0"m

€ 1S.26Ë"15

€ s.8s4.8$

€{¡_m
€0"m
€0"m
€0"m
€0"m
€ü,m
€0"m
€o"m
€0"m
€ tt.00

€ 30fi.583"r2

]hruaar-
deringen

€0-m
Ë0"m
€0.m
€0"00

Ilesirs-
leringên

€4.3û1.12
€o.m
€$.m

€4"26r"12
€0.m
€0"m
€0"m
€o"m
€0"m
€0"m
€0,m
€0"m
€0.m
€ 0"00

€0.æ
€ ¡t.?ül 

" 
12

twcskringe{r

€ 35,Ë17.73

€ 38_33r"00

€ 0"{t0

€6_rs5"00
€ t_10t.?3

€ t"00
€0"(þ
€ t'"oo

€ 0"09

€ 0,00

€ 0"00

€ 0.tt0

€ 0.90
€ 0,o0

€ 0"o{¡

€ 35_tt1¡JS

Aoeh¡rde
o9 tlt

€ 5.54{t-t3ü.¡r¡
€5.43d-mr.e7

Ë o,00

Ë72-S:å.tÊ
€ 3{1-*12,?t

€ 0.00
€ 0,00

€ 0,00

€ 0.ft0

€ fr,00

€ t,ftf]
€ t¡.00

€ 0.00
€ 0.{t0

Ë 0.00

€ 5-54{t-13$..ff

l- GemeensdrapøAo€der€n

,å- Terrúren en geåou*n
8. Wegen en ürErbe tnfiâsù{€trrjr
C- ¡rEtållãlþs, marfúrEs €$ rf&¡st¡rg
Þ- MerÈdåþ, tanetrtdrtnstùrg en mlend rnaleriee*

F- l-€åEiìg en sffitgelifre fEctten
F- Erfuod

li. BedrfÊrnatþe msertgle lrågÈactivã

Ä- Terrehen en gfu,üen
B- lnståIaties. mac*rine* en ruitrulirqg

Ê- Metóiü¡ir; lanboru*rua*€ en lolend m¡teried
Þ- Leæing en sær$efrjke rcc*rtør

lll- Ðue*ige m¡terieþvæte æliva
A- Te¡reùren en ge&or,rxen

E, Raerende gæcleren

Ïståd rnsEdelÊ Yõie åctivå
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3- Mutatiestaat van de financiiãþ schulden

4. De mutatiestaat van het nettoacti€f

Bæks¡¡¡de
op 3tll2

€ 7"0t],*-¡#'e,S3

€ 7.004-4gs.s3

€7.004_4Sg.gs

€tl,0ft
€ f!,t¡o

€ f¡.00

€ f!.00

€43{t-844.?r
€ 430-844.21

€43{1-844,21

€ 0,00

€ 0,0f!

€ r),0r!

E 0,00

€7.4ã5-393.r4

eærüæhi¡gÊn
LT n¡¡r KT

€,4?3"35ä.üt
€473-35åË0
€473_353'68

Ë 0"00

€ fl"otl

€ 0"o$

€ 0"0f¡

€ 473-35¿BI!

€473-35¿Ë0
€473-3ã¿ü0

€ 8"00

€ 0.0t
€ 0"00

€ t¡.00

€ f¡"ofl

Xþ{rrel
leningenl
,þ¡siuËl

Allossåqen

€3r?.541.S71 Ë 0"ft0

€ 312.541,S71 €0"m
€213.541.e?l € {t"fto

€0.m1 € 0"0d

€0.m1 € 0.00
€o.ml € o"t¡o

€o.ml €t.m
€0.m1 

=436.s44J1
€ 0.ml € 43o.8{4J1
€0.m1 €430.844.21
€o.ml €0.m
€o.ml €0.m
€ 0"ool €0"ft0
€o.ml €t"m

€213.ã41.971 €430.844.?1

Boelr¡¡rde
op lH

Ë 7J85.299.5ü
€ 7.åÈã.?m.5ô

€ 7-885.2æ.5ü

Ëü.m
€0,m
€0"m
€a.m

€388.336,Se

€ 3e8.33fi.å2
€ 389.336,84

€0.m
€t"m
€0.m
€0"m

€ 7.653.A35.39

l" Fn¡nciåle sdx¡lden op lrtge rerm{n
,d Fin¡r¡ciÈþ scfn¡lden tea l¿ste vas¡ het bsù¡¡r

l- LenÈgea ten k# vån h?t besl¡¡ur
2- LeashgÉ ten laste van het bes¡¡¡r

B- Fin¡r¡ciË{þ scfiulden t€n lade v;ar¡ rþnJen
l- Lenrtgien Én la*e uåB derden
2- Leasirrgs ten ¡ieste uån derden

l[. Schulden op køtetermi¡n
,4- Finar¡ciÊ{e scù¡utden ten lætÉ vflr l¡etbesn¡rr

l- LefiirgËfi len hde v¡n het besûü¡r

?- Leasiqe len la*e van het best¡ür
B- Fìnanciele sfu¡ldén t€fi l#îe vän dÊrd€¡

t- l-€fii1gl€ñ ten l¡sÞ vån d€rdêri
2- Leas*qs ien hste v¡n derden

Tüaa{ fu ¡ncaêþ s€f¡r/ldefl

Tatad

€-r97"00õ,r r

€ t].0$

€-rs7.006,1I
€ 245:46.81
€ tã5_æ4,*r

€ f1.00

€ 0,0t!
€ ztx¡-s63.5ã

€ -78-fXì8,å1

€ så_mr.ñ7
E28:*0,50
€ ô-0rt.Ðs

E-¿æ..ffiV.78

hwsbrings-
sråcidþs Ên
schenhiræ¡
€ 3e4.7¡3"r3

€ 0"fi1

€ 3Ë4"rÍ3"r3

€ r2såë4,s4
Ë lt5Jg{"*r

€ lfrS-353"55

€ -7S,0üB,Bt

€450.Oãe.O7

€ -?22-597"78
€ -223-50ï.78

Geer¡muleerd
resi¡¡l

€-sär.7434
€0,m

€ -S2l.77S.Z,t

€ gg,€È1"87

€9å.9€1"f17
€-42r.817.5F
€ 229.518"7€

lþ¡s¡¡r-
dednge
lËgÊ¡$e

€0.m
€ 0.00

€o.m
€0"m
€0.m
€0"m
€0.m

€o"m
€0.m
€0"m

OæÌig
rnlio¡clie{

€0.m
€0"m
€ 0.00

€o.m

l- Bd;rr op *rdÊ bæhj¡r eÍ!1ã
ll. Ecehhasdcr¡rtdi¡e rijzþiryen

lV- Mr¡Þries in fiet neæagief baetiar?Otô
A, hle$c nn ¡urþ drËct opg€ñomen ir hst nettaa¿tief

t- Toesæ¡fng åån heruaardeÉrgeo

2, Teruryremira van t-l
3" Toevoegirqer¡ aan irvesterirqgss¡åsidþs €n Echer*ingen
4- AÊc*rijtrhg van irnresterirgssr:beitFes en EcÈ¡en¡rir¡g€n {-l

B- OversdmlJte*orr $il lEt boetiaar l{l I ñ
V. Bd¿rs op eirde hoehjaarä}lü
Vl- tlr¡ra¡þs in hêt n€tbðcti€f boel¡Þr301?

,å. t{eüo nx¡tarþ rlrcst opgãtômÊn i{ hËt n€tnogiÉf
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€ 0.nü
€t¡.00

Ë-364.8*ü,75
€ r4t-37e.97
€ 2æ-5r8,76
€94Æ1,48

€ -æ4.8Êç.75
êt4?.376.W

€æ7.ããA"29
922S.5rt,76

€-lÐ3.ts8.81

€0.m
€0"m

€0.m€0.m

l" Toeædng aan heraaderirgen
2- Terugnernip van herse¡rderiqen {-}
3" Toeræ¡ingen aan hvederingss¡ås*f,es €n scteddrryen
a- Afrdriiyirs vs! ¡rr{esÞr¡1g,ssubriclies en scåer*ing€n t-l

B- Oærsd¡oalte*pa vrl tet boe{aar 2fll7
Vll- Ealrns op einde bodrþar ãll7
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplicht¡ngen

De erfpacht werd opgenomen in de balans onder de rubriek overlopen rekeningen van het
actief.
Het opstalrecht werd geboekt op klasse 0. De openstaande verplichting is per 31/1 212017
238.777 ,98 euro ten aanzien van de gemeente Maldegem.

Het AGB Maldegem heeft van de gemeente een waarborg ter dekking van de bankleningen
gekregen. Deze is per 31/122017 3.869.334,14 euro.

lndien het zwembad wenst open te blijven na 2O21, dan dient er een grote investering te
gebeuren voor de ombouw van chloorgas installatie naar een vloeibaar gas installatie. Er zal
een uitbreking van het gebouw nodig zijn voor die nieuwe installatie.

ln de sporthal MEOS is er een groot lek in de kleedkamers, die wellicht te wijten is aan een
aannemersfout. Er is een procedure lopende.
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Proef en saldibalans BBC

AR ,-:.. OMSCTfIÍV|NG
100æ0 Kapnad - Overdrðôt Hf¿
1t¡0m Overget*en overschot

141m0 Overeeû4eñ rekÍt
15000 lnveserirEssubs¡d¡es en -scheñkir€en in k4itaalmetvotdering op ...

150æ9 lnvesÌerir€ssrjbsidies en -scheflkirten in kpitððlmetv - ¡n result...

150160 Ungefelde belas¡ingen op kapkaalssubsidies
150169 Ungerelde belas¡¡ngen op kðprlðalssubs¡die3 - ¡n resuttaA opgÊrìomen
150æ0 Uitgerelcte belasingeñ Êf RO

150ã)9 Uitge*elcþ belðs¡¡ngeñ EFRO - in resunæt opgerþmen
167æ0 Uige$elde belas¡ngen

167û10 Teruggenomen utgesrekle belær¡rgen
173300 Stlrulden a¡l kredietinfell¡ngen aðgegððì d06 tìe!bestuú
174æ0 Overige leñ¡rgen erfpð<ht

174100 Toeges¡ðne lenirEen vðn (þ gemeÊr¡te

211æ0 Soft{rare
211m9 software - Geboekte afsctrivirgen
221æ0 Gebourren
221$9 GeÞouwen - Geþoekte tshrijv¡ngen
221100 C¡ebow¿en - irridrt¡ng, orroerend dod besemming
221109 Gebouøen - irri(ht¡ng, offoefend doú beservn¡ng - ceþoekte ðfftyiiv¡rEen
22150 Gebow¿en niet ¡n vol ¡e eigendorn
221S9 Gebot^den n¡et in vol le eigendorn - Geðo€kte ¿lgchrijv¡ngen

23000 lnEdlat¡es, mðchines en uit.using - geoìeeßchapsßpederen

230æ9 lnÍd lat¡e5, m*h¡nei en ulrus¡ng - gemeerìschðpsgoe - Geþoekte a..
230100 Uitrusting

230109 Uitrìrsing - GeboÊlte afscfrijv¡rgen
24000 Ma¡biliir
240æ9 Meubilrir - Geboekte afsclr¡¡viflên
241m0 lnfømût¡<ðmaef¡eel
241m9 lnfcmati<amaer¡eel - Gêboekte alsctriiv¡rgcn
4O0m0 Operation€le vrderirEen uh ruiltransæt¡es- nom¡nde wãde
404æ0 Te¡nnen opþrerlfen uit ruihrðßð<t¡es
406æ0 Voúuilbetal¡r€en op ruinranst¡es
407q)0 Opeaã1þnele v6der¡r€en u[ ruihransaties- clLù¡euze ctebiteuren
409(Ð0 Opcrðt¡onele vorderir€en uit ruinransaties- geboekte wûclct/ermi...
411æ0 Terug te vøderen brw
411100 &/€ 8TW

412æ0 BeEische w¡ rEþeldirEen
415l(X) Vorc,eringen wegeris ¡nveteri r€ssuùs¡d¡es

415ÏX) Vorderingen wege16 werkingsub6id¡es
416100 Diverse n¡et-opÊrationele vrderir€en un n¡€t-ruiltrülsæ ¡es - no...

423300 Sóulden ðð kred¡et¡ol¡ellingen ðõlgegàõr doc her besuu
424æ0 toegeÍarìe leñ ing gemeeme
424100 Toegesane ¡en¡rCen van gemeerìte

440æ0 L6rerac¡er5
444æ0 Te onty¿ngên fætúen
¿¡45ilo Vervallen kapitalðfloss¡ngen en vervallen ¡rìtreS aðn lcedietiÉell¡rtefi
44540 Vervðllen kafitælalþss¡ngen en veryallen intresvoor over¡ge len¡ngen
4491fi) Ontvangên vooru¡lþetalingen op ru¡ltrtlsðft ies
449200 Te berden en rerug te betalen bor8tchten
475q)0 Teþetden btw
475100 R/C 8TW

489æ0 Te betden werk ir€ssubsidies

490(Ð0 Over te ú*en ko*en
492æ0 Toe te.ekenen kos¡en
493æ0 Over le ûCeî opÞrerg*efl
499ff)0 Wachtretening betalirgsopûðchren
55000 Ziclnrekeningen 8ef i r.rs

550æ2 Zkhtrekeñ¡ng Eetf ius - betalingen inuiùoering
550100 Z¡(lftrekening 8¡¡P Pðribõ Fon¡s

570æ0 Kassen

580m0 lnterne oyerboek ingen

.:. fx8tt cRtuï
292.116,18

?8.518,76

2æ.5$,76
1.018.525,s3

2î.353,06
2æ.967,95

53.883,51

r66_078,36

3.869.334,14

3.1æ.707,03

43:/.800,36

5.210,ü)

1.49.y8,76

2Eß.572,14

632.448,09

4.261,r2
47.U7,63

137.935,15

76.æ7,69

220,35

2.28ß.675,42

7.442,æ

292.116,18

228.518,76

427.817,37

822.365,38

283.309,67

199.739,5s

54.66,35
6å 295,95

23.v],22

276.381,00

36.868,69

160.102,91

6.$0,00

5.273.(58.98

832.159,45

1.488.ç11,44

6L98,22
4.261,12

173.274,58

96.745,37

1.101,73

2.396.927,59

7.4d.2,æ

10.926,56

7.669,ff

429.273,79

18 367,14

8,98

505.2:6,53

16æ8,10
212.54t,97

276.38t,00

34868,69

t77.594.,52

1.947.168,90

8.134,69

&9.7U,74
73.737,38

5.011,92

4?9.273,79

5.656,17

8,98

5(F.276,53

15.628,80

2n.v1,97
552.762,00

n.737,38
235.18ft,04

1.9n.905,15
n.g8¡,al

Æ.70É',70

191.331,90

601.965,60

159.356,45

1.@6,00

2.033.529,81

817,51

1.034.648,51

1.814.829,56

1.034.648,51

491.136,18

1.009.625,73

582.001,78

601.965,60

150.356,45

1.045,13

168.611,90

1.781,03

:.03.648,s1
1.54.ffiS,71
1.034.648,51

4æ.8ÁO,7A

1.00.691,68

582.001,78
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AR OMSCHRUVING

604000 Aankopen van dranken bestemd voor verkoop
604100 Aankopen zwembrevetten
604600 Àankopen zwembrevetten
604700 Aankopen badmutsen

610210 Opstalrecht

610300 Onderhoud en herstell¡nBVan terre¡nen en gebouwen ¡nclus¡ef installaties
610301 Onderhoud en herstel installat¡es gebouwen : totale waarborg
610302 Onderhoud en herstel gebouwen extern poetsen

610310 Materaal voorterre¡nen en gebouwen
610320 Onderhoud en herstell¡ngvan ¡nstallat¡es en uitrustingvan gebouwen
611000 Elektriciteit
61U00 Gas

611300 Water
612100 Burgerli¡ke aansprakel iikhe¡d
612200 Brandverzekering

612500 Ver¿eker¡ng apparatuur

6129m Over¡ge verzeker¡ngen

613000 Onderhoud, controle van losse u¡trustingvoorterreinen en gebouwen
613010 Onderhoud en herstell¡ng van meubilair en kantooruitrusting
613150 Aankoop technisch materiaal eigen aan de d¡enst
613160 Aankoop informat¡ca mater¡eel
613L70 Aankoop materiaal voor gebouwen
613200 Aankoop didactisch -en spelmateriaal en pr¡jsuitdel¡ngen
613300 Benod¡gdheden voor activ¡teiten
6ß4(n Produkten voor schoonmaak en hyg¡ëne
613500 Aankoop EHBO materiaal

614300 Werkkledij personeel (aankoop, huur en onderhoud)
614400 Ople¡d¡ng en vorm¡ng

615100 Telefoonkosten
615120 Software licenties
615400 Wetteli jke formal¡teiten
615500 Kosten onthaal en ¡nterne vergaderingen
615600 Publicat¡es en advertent¡es

615610 Drukwerkkosten

615910 Huur kantooruitrust¡ng
615930 Huur installaties en uitrusting
616100 Ereloon en vergoedingen: advocaten, notarissen
616150 Ereloon en vergoed¡ngen: auteursrechten en royalty's (sabam)
616170 Ereloon en vergoed¡ngen: rev¡soren en consultants
616180 Over¡ge erelonen en vergoedingen
630100 Afschr¡jv¡ngen op immateriële vaste activa
630200 Afschiijvingen op mater¡ële vaste act¡va
634000 Waardevermindering op operationele vorderingen op korte termijn - t..,
640000 Verschuldigde belastingen en voorheffingen
650000 Financ¡ële kosten van leningen
650020 ln resultaatname intresten erfpacht
650100 ln resultaatname intresten erpacht
658000 Nalat¡gheids¡nteresten derden
659000 Diverse bankkosten

659100 Betal ingsverschil len

693000 Overte dragen overschot van het boekjaar
700000 Opbrengsten voor geleverde prestat¡es

70LL00 Opbrengsten voor geleverde prestaties
70LL01 Opbrengsten voor geleverde prestaties Gemeente Maldegem
7012m Bijdrage op transport van afvalwater
701300 Parkcross sponsori ng

701400 Parkcross i nschr¡.¡ving renners

701500 Parkcross w¡nterbuffet en parkcrosscafé

701600 Parkcross drankenverkoop

701700 Parkcross eetbonnen
701800 Parkcross kaartenverkoop

702000 Concessies

702100 Verhuring onroerende goederen
702300 concess¡e automaten

703000 Terugvordering van kosten

7040(n Prijssubs¡dies

707000 Prijssubsidies

7¿10100 Gemeentel¡ jke bi,drage
7¿10520 Spec¡fieke werkingssubsidies door andere ¡nstell¡ngen
7¿10530 Specif¡eke werki ngssubsidies

751000 Cred¡tintresten banken

753000 ln resultaat genomen kap¡taalsubsidies en schenkingen
753010 ln resultaat genomen uitgestelde belastingen
759100 Betal¡ngsverschillen

793000 Over te dragen tekort van het boekjaar
793780 Onttrekk¡ng aan de u¡tgestelde belast¡ngento¡zooo 

Ontvangen borgvan de gemeente Mafdegem
tOg¡OoO 

Borgsteller gemeente Maldegem

6ZOOOO Opstalrecht grond sporthal 200&2057tOzfæO 
Crediteur gemeente Maldegem opstalgever

DEEET

16.s66,22

880,35

880,3s

1071m
6.706,42

291U2,24
100.94¿15

230.83/,æ
2.699,65

CREDIT

880,35

ß2,æ

287.867,96

ls3.820,82

6.030,86

3.021,03

4.801,2L

65,42

369,y
4.215,ß

10.625,00

469,86

712,9t

90,00

2r5,70

38,70

3.288,19

37,19

287,W

2.728,79

1.055,70

7æ,-6t

32.536,60

32.536,60

100,00

3.748,28

425.196,4s

276,617,L7

38.¿t81,31

72.578,67

530,00

60.009,79

30.709,36

t.413,26

38.386,91

19.669,60

5.220,00

240,û
20.000,00

æ7.053,Q

4.620,W

5.280,00

6.578,43

3.38¿38

5,14

3.869.334,t4

26.662,U

26s.440,02

63.256,27

s3.09t7r.
24.027,æ

Loil,25
2.2r0,62

90,42

4.774,42

9.919,60

288,43

7.L94,9
184,00

1.919,88

91.006,83

10.819,40

50/.,26

7.7n,59
2L5,70

L.9t6,62

8.348,32

168,23

355,10

3.585,14

1.549,00

3.U9,66
t2.7L4,46

3.907,82

6.082,Ø

49.736,50

790 00

370.854,24

rz,æ
3.618,99

rß.323,70
65.073,20

32.s3ô60

6r,22

1L7,ß

t,20
228.sLg,76

3.748,28

282.189,08

12.345, r.8

38.¿t81,31

4.536,94

7æ,77

220,00

7.442,û

4.620,W

3.869.3U,14

26s.440,02

26.662,04 36



Conversie boekingen naar NBB

AR OMSCHRIJVING DEBET

141000 Overgedrage n tekort
690000 Overgedragen tekort 42L817,57
141000 Overgedragen tekort 228.518,76

693000 Over te dragen overschot van het boekjaar

14L000 Overgedragen tekort ß3.298,81
793000 Over te dragen tekort van het boekjaar
753010 ln resultaatgenomen kapitaalsubsidies en schenkingen 3.38¿38
780000 ln resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen
445400 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrestvooroverige lenin t17.594,52
42¿14O0 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrestvooroverige leningen
150L60 Uitgestelde belastingen op kapitaalssubsidies 'J..228,4O

150L69 Uitgestelde belastingen op kapitaalssubsidies - in resultaat opgenomen
150200 Uitgestelde belastingen EFRO 99.782,41

150209 Uitgestelde belastingen EFRO - in resultaat opgenomen
L68160 Uitgestelde belastingen op kapitaalssubsidies

168169 U¡tgestelde belastingen op kapitaalssubsidies - in resultaat opgenorn 122,U
168200 U¡tgestelde belasti ngen EFRO

168209 U¡tgestelde belastingen EFRO - in resultaat opgenomen 23.54L,22

CREDIT

427.877,57

228.5L8,76

193.298,81

3.387,38

7L7.594,52

722,U

23.54t,22

L.228,n

99.782,4L
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Proef en Saldibalans NBB

AR OMSCHRIJVING

141000 Overgedragen tekort
L50000 lnvesteringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op ...

150009 lnvesteringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met v - in result...
150160 Uitgestelde belastingen op kapitaal ssubsidies

150169 Uitgestelde belastingen op kapitaalssubsidies - in resultaat opgenome
150200 Uitgestel de bel astingen EFRO

150209 Uitgestelde belastingen EFRO - in resultaat opgenomen
168L60 Uitgestelde belasti ngen op kapitaalssubsidies
L681"69 Uitgestelde belastingen op kapitaalssubsidies - in resultaat opgenome
L68200 Uitgestelde belasti ngen EFRO

168209 Uitgestelde belastingen EFRO - in resultaat opgenomen
173300 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur
174000 Overige leningen erfpacht
L74L00 Toegestane len¡ngen van de gemeente

21i.000 Software
211009 Software - Geboekte afschrijvingen
221000 Gebouwen
221009 Gebouwen - Geboekte afschrijvingen
221100 Gebouwen - inrichting, onroerend door bestemming
221109 Gebouwen - inrichting, onroerend door bestemming - Geboekte afschr

221900 Gebouwen niet in volle eigendom
221909 Gebouwen niet in volle eigendom - Geboekte afschrijvingen
230000 lnstallaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen

230009 lnstallaties, machines en u¡trusting - gemeenschapsgoe - Geboekte a...

230L00 Uitrusting
230109 Uitrusting - Geboekte afschrijvingen
240000 Meubilair
240009 Meubi lair - Geboekte afschrijvingen
24L000 lnformaticamaterieel

241009 Informaticamaterieel - Geboekte afschrijvingen
400000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde
406000 Vooruitbetal i ngen op rui ltransacties
407000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren
409000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardevermi..
411L00 R/C BTW

415300 Vorderi ngen wege ns werkingssubsidies
423300 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur
424000 toegestane lening gemeente

424i.00 Toegestane leningen van gemeente

424400 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor overige leningen
440000 Leveranciers

444000 Te ontvangen facturen
445400 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor overige leningr
489000 Te betal en we rki ngssubsidi es

490000 Over te dragen kosten

492000 Toe te rekenen kosten

550000 Zichtrekeni ngen Belfi us

550100 Zichtrekening BNP Paribas Fortis

570000 Kassen

DEBET

u3.635,t4
822.36s,38

283.309,67

200s67,9s

s4.006,3s

1-66.07&36

23.541,,22

t22,U

23.547,22

276.38r,00

36.86&6s

160.102,91

6.000,00

5.273.068,98

832.159,4s

L.488.937,4

67.998,22

4.26L,L2

L73.274,58

96.745,37

L.70L,73

2.396.927,59

10.926,56

7.669,09

18.367,r4

16.028,t0

276.38L,00

36.868,69

rr7.594,52

L.947.L68,90

8.1U,69

L91.33L,90

1.026,00

2.033.s29,81,

8T7,5L

1.8L4.829,56

491.1"36,18

L.009.625,73

CREDIT

6s0.33633

1.018.525,53

237.353,06

200.967,95

54.006,35

166.078,36

23.547,22

t.228,40

99.782,41

3.869.33414

3.t70.707,03

437.800,36

5.210,00

7.493.U8,76

280.572,L4

632.M8,09

4.26L,L2

4L.U7,63

r.37.935,15

76.007,69

220,3s

2.283.675,42

5.017,92

5.656,17

L5.628,80

552.762,00

73.737,38

235.189,04

LL7.594,52

1.973.905,1s

27.9U,01,

191.331-,90

1.045,13

168.61"1,90

1.781,03

r.5/,1.865,77

409.8r'¡0,70

1.000.691,68
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AR OMSCHRIJVING

604000 Aankopen van dranken bestemd voorverkoop
604600 Aankopen zwembrevette n

604700 Aankopen badmutsen
610210 Opstâlrecht

610300 Onderhoud en herstellingvân terreinen en gebouwen inclusief install¡
610301 Onderhoud en herstel ¡nstallaties gebouwen : totale wâarborg
610302 Onderhoud en herstel gebouwen extern poetsen

610310 Materaal voorterre¡nen en gebouwen

611000 Elektriciteit

611100 Gas

611300 Water

612100 Burgerlijke aansprakelijkheid
612200 Brandverzeker¡ng

612500 Verzekering apparatuur
612900 Over¡ge verzeker¡ ngen

613000 Onderhoud, controle van losse uitrust¡ngvoorterreinen en gebouwen
613010 Onderhoud en herstel ling van meubi lair en kantooruitrusting
613150 Aankoop technisch materiaal eigen aan de dienst
613160 Aankoop informatica materieel
613200 Aankoop didactisch -en spelmateriaal en prijsuitdelingen

613300 Benodigdheden voor activiteiten
613400 Produkten voor schoonmaak en hygiëne
613500 Aankoop EHBO mater¡aal

614300 Werkkled¡j personeel (aankoop, huur en onderhoud)
615100 Telefoonkosten

615120 Software l¡centies

61540 Wettelijke formaliteiten
615500 Kosten onthaal en interne vergaderingen
615600 Publ¡caties en âdvertent¡es
615610 Drukwerkkosten
615910 Huur kantooru¡trusting

615930 Huur installaties en uitrust¡ng
616150 Ereloon en vergoedingen: auteursrechten en royalty's (sabam)

616170 Ereloon en vergoed¡ngen: revisoren en consultants
616180 Overige erelonen en vergoedingen
630100 Afschrijvingen op immateriële vaste activa

630200 Afschrijv¡ngen op materiële vaste activa

634000 Waardeverm¡nder¡ng op operationele vorderingen op korte termijn - t
6¿1O000 Ve rsch ul di gde bel asti nge n é n voorheff i nge n

650000 Financiële kosten van leningen
650020 ln resultaatname intresten erfpacht
658000 Nalat¡gheidsinteresten derden
659000 Diverse bankkosten
659100 Betal i ngsverschi I len
690000 Overgedragen tekort
693000 Overte dragen overschot van het boekjaar
701100 Opbrengsten voor geleverde prestaties

701101 Opbrengsten voor geleverde prestât¡es Gemeente Maldegem
701300 Parkcross sponsor¡ ng

701400 Parkcross inschrijving renners
701500 Parkcross winterbuffet en parkcrosscafé

701600 Parkcross d ran ke nverkoop
701700 Parkcross eetbonnen
701800 Parkcross kaartenverkoop
702000 Concessies

702100 Verhuri ng onroerende goederen

702300 concessie automaten
703000 Terugvorde ri n g van koste n

707000 Prijssubsidies

7210530 Specifieke werki ngisubsidies
753000 ln resultaat genomen kapitaalsubs¡dies en schenkingen
753010 ln resultaat genomen u¡tgestelde belastingen
759100 Betal¡ ngsve rschi I len
780000 ln resultaãt genomen kapitaalsubsidies en schenklngen

793000 Overte dragen tekortvan het boekjaar
toSzOO0 

Ontvangen borgvan de gemeente Maldegem
tO¡¡OOO 

Borgstellergemeente Maldegem
tOzOOOO 

Opstalrechtgrond sporthal 2æ8-2057
rOZfOOO 

Credite u r gemeente Mal degem opstal gever

DEBET CREDIT

16.566,22

880,3s

1.071,m

6.706,42

291..U2,24

1æ.947,15

230.834,æ

2.699,6s

63.2s6,27

53.095,71

24.027,æ

1".064,8

2.270,62

w,42
4.774,42

9.919,60

288,43

7.794,54

184,00

1.919,88

91.006,83

10.819,40

s04,26

1.777,59

7.976,62

8.348,32

168,23

355,10

3.585,14

1.549,00

3.U9,æ
12.774,Æ

3.%7,82

6.082,æ

49.736,50

790,00

370.854,24

72,û
3.61&99

133.323,70

65.O73,20

6r,22
777,ß

LZO
42L8L7,57

228.5r8,76

282.189,08

12.345,r8

482,00

287.867,96

153.820,82

6.030,86

3.021,03

4.æ7,2L

65,42

369,34

4.275,4A

10.625,00

469,86

r72,91

90,00

38,70

3.288,19

37,19

287,O0

2.728,79

1.055,70

788,61

32.536,60

100,00

4.536,94

709,77

220,m

7.442,æ

3.387,38

3.869.33414

265.44f,02

26.662,04

228.378,76

425.796,45

276.617,17

12.578,67

530,00

60.009,79

30.709,36

7.4I3,26

38.386,91

19.669,60

5.220,00

240,ffi

20.000,00

æ7.053,ß
s.280 00

6.578,43

3.387,38

5,r4
3.387,38

193.298,81

3.869.33414

26.662,04

265.444,02
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Waarderingsregels

Artikel 1:

Het directie comité stelt de waarderingsregels vast als volgt:

.Algemene waarderingsregels
Als algemene regel geldt dat elk 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 - lmmateriële vaste activa
lmmateriële vaste activa zijn middelen van onlichamelijke aard, die voor de activiteiten van het
bestuur worden gebruikt en al dan niet aan waardeschommelingen actief zijn. Belangrijk is het
"gebruiks"-aspect gedurende meerdere boekhoudperiodes. De kosten mogen dus niet ten
laste genomen worden van het jaar waarin ze toevallig ontstaan.
Onder de immaterièle vaste activa worden de volgende subrubrieken opgenomen (art.74 van
het BVR):

1o de kosten van onderzoek en ontwikkeling;
2" de concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en andere soortgelijke rechten;
3" de goodwill;
4o de vooruitbetalingen op immateriële vaste activa *;

5' de plannen en studies ter voorbereiding van nieuwe projecten, die geen deel uitmaken van
een 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.

.Rubriek 22 -Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur
De rubriek 22 omvat de terreinen en gebouwen 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. De wegen en de overige infrastructuur behoren uitsluitend tot de
categorie van de gemeenschapsgoederen.
Voorstel van afschrijvingsritme:
- terreinen bebouwd en onbebouwd: NIHIL
- gebouwen: 30 jaar
- uitzonderlijk onderhoud en herstellingen op terreinen en gebouwen: 15 jaar
- inrichting van terreinen en gebouwen (onroerend door zijn aard): 15 jaar

.Rubriek 23 - lnstallaties, machines en uitrusting
De rubriek 23 omvat de instâllaties, machines en uitrusting 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 afsch rijvingsritme:
- installaties, machines en uitrusting: 10 jaar of 20 jaar
- buitengewoon onderhoud en herstellingen op installaties, machines en uitrusting: 5
jaar

.Rubriek 24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
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De rubriek 24 omvat de het meubilair, de kantooruitrusting en het rollend materieel die
behoren tot de categorie gemeenschapsgoederen of de categorie bedrijfsmatige vaste activa.
Voor beide categorieên geldt dat de activa worden gebruikt voor de maatschappelijke
dienswerlening. Als waardering geldt het kostprijsmodel.
Voorstel van afsch rijvi ngsritme:
- (kantoor)meubilair: 10 jaar
- informaticamaterieel : 5 jaar (dit bevat oa computer, beamer, camera, laptop,
kopieermachine, printer, ...)

- rollend materieel (personenwagen, bestelwagens, brom- of motorfiets, fiets, aanhangwagen,
...): 5 jaar
- rollend materieel (vrachtwagen, bus, technische wagen, tractor, grasmaaier, ...): 10 jaar
- buitengewoon 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 act¡va in leasing of op grond van een soortgelijk recht (erfpacht,
recht van opstal) die behoren tot de categorie gemeenschapsgoederen of de categorie
bedrijfsmatige vaste activa. Voor beide categorieën geldt dat de activa worden gebruikt voor
de maatschappelijke dienswerlening. Als waardering geldt het kostprijsmodel.
Voorstel va n afsch rijvi ngsritme:
- dito aan de afschrijvingsritmes 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 dienstverleníng. 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 particuliere markt;
- woningen, magazijnen die verhuurd worden;

Voorstel van afschrijvingsritme:
- gronden (bebouwd- niet bebouwd): NIHtL
- woningen: 30 jaar
- uitzonderlijk onderhoud en herstellingen op woningen: 15 jaar
- overige roerende goederen: dito aan het afschrijvingsritme zoals opgenomen in de andere
rubrieken (22-23-24)

Voorstel va n herwaardering:
Volgens de BBC worden materiële vaste activa enkel geherwaardeerd wanneer zij behoren tot
de overige materiële vaste activa. (art. 1 83 van het BVR) Na hun opname als een actief worden
de overige materiële vaste activa, waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald,
geboekt tegen de geherwaardeerde waarde. Dat is de reële waarde op het moment van de
herwaardering, verminderd met eventuele latere geaccumuleerde afschrijvingen en latere
gea ccu m u leerde waa rdeverm in deri ngen.
de toekomstige generaties. Daarom is het aangewezen deze goederen pro memorie op te
nemen in de balans. Dit laat het bestuur toe om consistent een beleid te voeren inzake de
rapportering van
transacties in erfgoederen op een wijze dat het de gerapporteerde financiële performantie
niet verdraait. Relevante informatie over deze erfgoederen kan via de toelichting worden
verschaft.
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.Rubriek 28 - Financiële vaste activa
De financiële vaste activa bevatten de belangen en de vorderingen die door besturen worden
aangehouden in andere entiteiten met de bedoeling om een duurzame band te creëren met
deze entiteiten. Duurzaamheid is dan ook het criterium aan de hand waarvan wordt bepaald
of de belangen en vorderingen thuishoren onder de financiële vaste activa dan wel onder de
geldbeleggingen.
Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun
aanschaffingswaarde

De financiële vaste act¡va bestaan uit (an. 62van het BVR):

- de extern verzelfstandigde agentschappen;
- de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, intercommunales en soortgelijke
sa menwerkingsverba nden;
- de publiek-private samenwerkingsverbanden;
- verenigingen of vennootschappen van privaat recht als vermeld in titel 8 van het OCMW-
decreet van 1 9 december 2008;
- de andere financiële vaste activa.

Voorstel van afschrijvingsritme: NIET VAN TOEPASSING
Voorstel Herwaardering: op financiële vaste activa is het herwaarderingsmodelvan
toepassing. D¡t houdt in dat na hun opname als actief de financiële vaste activa (en dan vooral
de belangen) waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt moeten
worden tegen hun geherwaardeerde waarde.
Geherwaardeerde waarde = reële waarde op het moment van de herwaardering
- eventuele latere geaccum u leerde afsch rijvi ngen

- eventuele latere geaccumuleerde waardeverminderingen.
Voorstel waardevermindering: Concreet moet voor de belangen en de aandelen die onder de
financiële vaste activa zijn opgenomen tot waardevermindering worden overgegaan in 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 lange termijn
Onder de vorderingen op lange termijn, onderdeel van de vaste activa, worden de
vorderingen opgenomen met een contractuele looptijd van meer dan één jaar die binnen het
jaar niet invorderbaar zijn. De vorderingen of het gedeelte van de vorderingen met een
looptijd van meer dan één jaar die wel binnen het jaar invorderbaar zijn, moeten worden
overgeboekt'naar de rubriek'1.E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen'
van de vlottende activa.
Vorderingen op lange termijn worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde
ervan.
lndien de invorderbaarheid van een vordering op lange termijn twijfelachtig wordt, dan moet
deze 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 zijn dus twee momenten waarop over een waardevermindering kan worden beslist:
(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 opzichte van een andere schuldeiser niet
nakwam;
(2) Op balansdatum. Voor elk bestuur is het belangrijk zich per 31 december te bezinnen over
de waarde van de vorderingen. Het gebeurt dat een bestuur, bijvoorbeeld bij het toekennen
van een lening, nogal optimistisch oordeelt over de kans op terugvordering.
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.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 realisatiewaarde 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 aan de
officiële koers op balansdatum.

Voorstel waardevermindering:
Als er meer dan 1 jaar verstreken is na de vervaldatum van de factuur :

100 o/o dubieuze klant.
Behalve wanneer de cliënt een lnstelling is, de Staat, de Gemeenschappen, het AGB
Maldegemn, Parastatalen, Hospitalen, een Mutualite¡t 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 financieel
beheerder het waarschijnlijke per individuele vordering inschatten, naargelang kostensoort,
bedrag, type cliënt.

Er wordt een minderwaarde geboekt bij ontheffing.

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

De liquide middelen en geldbeleggingen, met uitzonderingvan de aandelen en vastrentende
effecten, worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende
effecten worden bijverwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.
De bijkomende kosten worden onmiddellijk ten laste van het resultaat geboekt. Er worden
waardeverminderingen geboekt indien 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
Kosten en opbrengsten worden toegerekend op de periode waarop ze betrekking hebben
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20 1 EUR
NAT Datum neerleooino Nr Blz. E D VKT 1

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

IDENTIFICATIEG EG EVENS

NAAM:......44T.-N99.M..çLEtrI'IEF.NIEPF..AR.UE.MALÐ.4-à-EM.

Land : ........P9;stë............,....

Ondernemingsnummer BE 0870.672.097

DATUM 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.

21/ 04 t2004

JAARREKENING JAARREKENING lN EURO (2 decimalen)

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 01t01t 2017

goedgekeurd door de algemene vergadering van 31 t05 /2018

31t12t 2017tot

Vorig boekjaar van 01t01t 2016 tot 31 t12t 2016

De bedragen van het vorige boekjaat ziin tffilliz identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Totaal aantal neergelegde bladen: .......1..7............... 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 VKT 2.1

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

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

Maañen De Smet
Ziltedreef 1 3, 9990 Maldegem, België

Annelies Lammertyn
Akker 2, 9991 Adegem, Belgiê

Frank Sierens
Broekelken 13 bus E, 9990 Maldegem, België

Peter Van Hecke
Noordstraat 105 bus 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 Busscfie
Kleine Lievevrouwdreef 8, 9990 Maldegem, België

Valerie Taeldeman
Kleitkalseide 73, 9990 Maldegem, België

Erwin Goethals
Edestraat 6, 9990 Maldegem, België

Geert De Roo
Donkstraat 65, 9990 Maldegem, België

Stefaan Standaert
Mevrouw Couñmanslaan 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, België

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
27/03/2013 - 31n2/2018

Voorzitter van de Raad van Bestuur
27/03/2013 - 31/1A2U8

Bestuurder
27/03/2013 - 31nA2018

Bestuurder
27/03/2013 - 31n2/2018

Bestuurder
27/03/201 3 - 31 /1 2t201 I
Bestuurder
27/03/201 3 - 31 /1 2/201 8

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
27/03/2013 - 31/122018

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
27/03/2013 - 31/1A2U8

First-VKT2017-2/17



Nr BE 0870.672.097 VKT 2.1

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (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
Butsweruestraat 66, 9990 Maldegem, België

Wim Sutyngedouw
Staatsbaan 8, 9990 Maldegem, België

lsabelle Colpaert
Vaonvers 37, 9990 Maldegem, België

G. Degrand & C' - bedrijfsrevisoren BV BVBA
Nr.: BE 0462.659.019
Fosterpark 2 bus 00002, 8000 Brugge, België
Lidmaatscha psnr. : 80033 1

Ve rteg e nwoo rd i gd door :

Guido Degrande
(Bedrijfsrevisor)

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 2J20 1 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
27/03/2013 - 31n2J2018

Bestuurder
27/03/201 3 - 31 /1 2/20 1 I
Bestuurder
01/01/2015 - 31nA2Ø8

Commlssans

First-VKT2017-3/17



Nr BE 0870.672.097 vKT 2.2

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 niet 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 ùñ / 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 aaid van zijn opdracht.

* 
Schrappen wat niet van toepassing is.

t* Facultatieve vermelding.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats Lidmaatschaps-
nummer

Aard van de
opdracht

(4, B, C en/of D)

Q&A BVBA
Nr.: BE 0434.076.186
Durmakker 25, 9940 Everyem, Belgie

Vertege nwoo rd igd door :

Marc Goossens
(Acco untant, Belasti ngconsul ent)
Durmakker 25, 9940 Everyem, Belgiê

224784 3 N 88

13217 2 N 70

B

First-VKT2017-4/17



Nr BE 0870.672.097 VKT 3.1

BALANS NA WNSTVERDELING

ACTIVA

Opnlcr¡nr,¡csKosrEN

Vasre AclvA

lmmateriële vaste activa

Materiële vaste act¡va
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 activa

Vlorre¡¡oe AcrvA ......

Vorderingen op meer dan één jaar
Handelsvorderingen

Overige vorderingen

Voorraden en bestellingen in uitvoering ........
Vooraden
Bestellingen in uitvoering .....

Vorderingen op ten hoogste één jaar
Handelsvorderingen

Overige vorderingen

Geldbeleggingen ..............

Liquide middelen

Overlopende rekeningen .

TOTAALVAN DE ACTIVA

JAARREKENING

Toel.

6.1.1

6.1.2

6.1.3

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

20

21t28

2'l

22127

22

23

24

25

26

27

28

29t58

29

290

251

3

30/36

37

40141

40

41

50/53

54158

490t1

5.265.689,96

790,00

5.264.899,96

5.187.790,88

55.490,02

21.619,06

2.369.057,40

139.946,17

126.835,90

13.110,27

364.193,32

1.864.917,91

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

20t58 7.634.747,36 8.111.242,85

First-VKT2017-5/17



Nr BE 0870.672.097 VKT 3.2

Toel-

PASS¡VA

Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Niet-opgevraagd. kapitaal a

Uitgiftepremies

Heruraarde ri n gsmee nraarden

Reserves
Wettelijke reserve
Onbeschikbare reserves

Voor eigen aandelen
Andere

Belastingvrije reserves

Beschikbare reseryes

Overgedragen winst (verlies) ..(+yc)

Kapitaalsubsidies

de vennoten op de verdeling van het

VooRzeurucEN EN u¡TGEsTELDE BELAsINGEN ..

Voorzieningen voor r¡s¡co's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Fiscale lasten ................
Grote herstellings- en onderhoudswerken ............
Milieuverplichtingen

Overige risico's en kosten

Uitgestelde belastingen

@tgeptaatste kapitaat

5 Bedrag ín mindering te brengen van de andere bestanddelen van het eigen vermogen

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

't0115

10

100

101

11

12

13

130

131

1310

1311

132

133

14

15

19

16

160/5

160

161

162

163

164t5

168

-43.095,27

-193.298,81

150.203,54

77.346,75

77.346,75

-118.782,52

-421.817,57

303.035,05

147.023,02

147.023,02

First-VKT2017-6/17



Nr BE 0870.672.097 VKT 3.2

Scttuloer

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

6.3

Toel.

6.3

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

17t49

't7

170t4

172t3

174tO

'175

176

178t9

42148

42

43

430t8

439

44

440t4

441

46

45

450/3

454t9

47148

492t3

7.600.495,88

7.004.488,93

7.004.488,93

3.592.953,14

3.41.1.535,79

595.043,43

548.438,73

46.585,57
46.585,57

19,13

963,52

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

't0t49 7.634.747,36 8.111.242,85

First-VKT2017-7/17



Nr BE 0870.672.097 VKT 4

RESULTATENREKENING

Toel.

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfSkosten
Brutomarge ......................(+)(-)

Waarvan : niet-recurrente bedrijfsopbrengsten .................
Omzet*
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en
diverse goederen*

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ..............(+)/G) ô.4

Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in
uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) ................(*YG)
Voozieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) .................................(+)/G)
Andere bedrijfskosten
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrrjfskosten ..(-)
Niet-recurrente bedrijfskosten

Bed rijfswi nst (Bed rijfsverl ies) .........(+yc)

Financiële opbrengsten 6.4

Recurrente financiële opbrengsten .....

Waarvan; kapítaal- en interestsubsidies
N iet-recu rrente financiële opbrengsten

Financiële kosten 6.4

Recurrente financiële kosten
Niet-recu rrente financiële kosten

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting ..(+YG)

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen ..

Overboeking naar de uitgestelde belastingen

Belastingen op het resultaat ..(+YC)

..(*Y(-)Winst (Verlies) van het boekjaar

Onttrekking aan de belastingvrije reserves

Overboeking naar de belastingvrije reseryes

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

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

9900

764

70

60/61

62

630

631t4

635/8

640/8

649

664

9901

75n68
75

753

768

65/668

65

668

9903

780

680

67177

9904

789

689

9905

698.974,63

311.644,24

12,00

2.830,38

384.488,01

6.583,57
6.583,57

6.578,43

165.940,20

165.940,20

225.131,38

3.387,38

228.518,76

228.518,76

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

Facultatieve vermelding.
First-VKT2017-8/17



Nr BE 0870.672.097 VKT 5

RESULTAAWERWERKING

Te bestemmen winst (verlies)
Te bestêmmen 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)

Tussenkomst van de vennoten in het verlies

Uit te keren winst ..................

Vergoeding van het kapitaal

Bestuurders of zaakvoerders

Werknemers

Andere rechthebbenden

..(+YC)

..(+YG)

..(*YG)

.(+YC)

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

9906

(ee05)

14P

791t2

69112

691

6920

6921

(14)

794

694t7

694

695

696

697

-193.298,81

228.518,76

-421.817,57

-193.298,81

-421.817,57

99.961,67

-521.779,24

-421.817,57

First-VKT2017-9/17



Nr BE 0870.672.097 vKT 6.1.1

TOELICHTING

STAAT VAN DE VASTE ACTIVA

luunreR¡Ële 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 ..............(+yG)

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

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

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt

Verworven van derden

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen ..

Overgeboekt van een post naar een andere ..................(*yG)

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

NerroaoexmrRDE pER ETNDE vAN HET BoEKJAAR

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

8059P

8029

8039

8049

8059

8129P

8079

8089

8099

8109

81 19

g',t29

(21)

xxxxxxxxxxxxxxx

6.000,00

xxxxxxxxxxxxxxx

790,00

5.210,00

790,00

6.000,00

4.420,00

First-VKT2017-10/17



Nr BE 0870.672.097 vKT 6.1.2

MnreRrËle vAsrE AclvA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

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

Overd rachten en buitengebruikstellingen

Overboekingen van een post naar een andere ....(+YC)

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Meennaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt

Verworven van derden

Afgeboekt

Overgeboekt van een post naar een andere .(+)(-)

Meerwaarden 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 ..................(+)(l

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

NerroeoeKwAARDE pER ETNDE vAN HET BoEKJA^AR

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

8r99P

8169

8179

8189

8199

8259P

8219

8229

8239

8249

8259

8329P

8279

8289

8299

8309

8319

8329

(22127)

xxxxxxxxxxxxxxx

35.617,73

4.261,12

7.923.018,65

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

310.854,24

4.261,12

2.658.118,69

5.264.899,96

7.891.662,04

2.351.525,57

First-VKT2017-11/17



Nr BE 0870.672.097 VKT 6.3

STAAT VAN DE SCHULDEN

Ulrsputsll,lc vAN DE ScHULDEN MET EEN ooRspRoNKELtJKE LoopnJD vAN MEER DAN ÉÉt ¡mn,
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

Gewn¡naORcDE ScHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42t48 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
van de onderneming

Financiële schulden ..

door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa

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 door zakelijke ::::11* ::::::1 :: ::::::::ï::iT:i::i1op activa van de onderneming

Codes Boekjaar

(42',)

8912

8913

8921

891

901

8981

8991

9001

90't 1

9021

9051

9061

8922

892

902

8982

8992

9002

s012

9022

9032

9042

9052

9062

548.438,73

1.530.696,19

5.473.792,74

3.869.334,14

3.869.334,14

s.869.334,14
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BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN, BESTUURDERS,
ZAAKVOERDERS EN COMMTSSARTS(SEN)

VeRgot¡oen¡ oF GEASSoCIEERDE oNDERNEMTNGEN

Waarborgen toegestaan in hun voordeel
Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel
BesruuRoeRs EN ZAAKvoERDERS, NATUURLTJKE oF REcHTspERsoNEN DIE DE oNDERNEMtNc
RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE
ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF
ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN

Uitstaande vorderingen op deze personen

Waarborgen toegestaan in hun voordeel .....

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel .........

De courtalsseruslsEN) EN DE pERsoNEN MET wtE HIJ (ztJ) vERBoNDEN ts (ztJN)

Mandaat commissars 2017 ........

TR^a¡¡sncnes BUITEN NoRMALE MARKWooRwAARDEN DrE DrREcr oF tNDtREcr ztJN AANGEGAAN

Met de personen die een deelneming in de vennootschap in eigendom hebben
Aard van de transactie

Voornaamste voon¡vaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel afgeloste of afgeschreven bedragen of
bedragen waarvan werd afgezien

Codes Boekjaar

9294

9295

9500

Codes Boekjaar

9501

9502

Boekjaar

4.174,50

Met de ondernemingen waarin de vennootschap zelf een deelneming heeft
Aard van de transactie

Met de leden van de leÍdinggevende, toezichthoudende of bestuursorganen van de vennootschap
Aard van de transactie

Boekjaar
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WAARDERINGSREGELS

- iluridische gronden

. Besl-uit van de vl-aamse Regering van 25 juni 20L0 m"b.t. de beleids- en beheerscyclus van de
gemeenten, de OCMW's en provicies, en latere wijzigingen: hoofdstuk I waarderingsregels
. De vaststelling van waarderingsregels is een uitvoerende maat,regel en behoort tot het
takenpakket. van het directie comité.

Feiten

¡ De waarderingsregels vast.gelegd in de BBC wetgeving zijn verschj-llend van deze voor het BBc-
tijdperk. Daatom werden vorig jaar deze van d.e gemeente aangepast.
. Er is nu een verschil tussen de waarderingsregels van die van de gemeente en het AGB.
¡ Vanaf 201-4 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 ol/01,/201,4 en de eindbalans per 31,/1,2/20L3 indien deze
gemotiveerd is.
. De revisor is hiervan op de hoogte.

- Argumentatie

. De waarderingsregels werden vastgesteld op basis van de nota van het Agentschap van
Binnenl-ands 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 financiëfe dj-enst. Al-vorens over te gaan naar
de waardering van de diverse rubrieken worden enkele begrippen uítgelegd:
¡ De waardering gebeurt op basis van het kostprijsmodel of het herwaarderingsmode;-. zie hiervoor
voJ-gende schematische voorsÈe1ling in bijlage (schema l_)

¡ Binnen de BBC vùordt er ook een onderscheid gemaakt tussen gemeenschapsgoederen en
bedríjfsmatige goederen. Het schema 2 in bijlage toont u het onderscheid tussen beide

- Besluit

Artikel- l-:

Het directie comité stelt de waarderingsregels vast als volgt:

¡Alglemene waarderingsregel s
Als algemene regel geldt dat e1k actief bestanddeel r^rordt geh'aardeerd tegen aanschaffingswaarde en
voor dat bedrag in de balans wordt opgenomen, onder aftrek van d.e desbetreffende afschrijvingen en
waardeverminderingen. Evenwel worden de vorderingen in principe gewaardeerd tegen hun nominale
waarde.

oRubriek 21 - Immateriëfe vaste acti-va
Immateriël-e vaste activa ziln middelen van onlichamelijke aard, die voor de activiteiten van het
bestuur worden gebruikt en al- dan niet aan waardeschommelingen actief zijn. Belangrijk is het
"gebruiks"-aspect gedurende meerdere boekhoudperiodes. De kosten mogen dus niet ten laste genomen
worden van het jaar waarin ze toevallig ontstaan.
Onder de immateriëfe vaste activa worden de volgende subrubrieken opgenomen (art.74 varr
het BVR):
1o de kosten van onderzoek en ontwikkeling;
2o de concessies, octrooien, licentíes, knowhow, merken en and.ere soortgelijke rechten,.
3o de goodwill;
4o de vooruitbetalingen op immateriële vaste activa *;
5" de plannen en studies 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 rubrj_ek.

.Rubri-ek 22 - lerreinen, gebouwen, \^reçJen en andere infrastructuur
De rubriek 22 omvat de terreinen en gebouwen die behoren tot de categorie gemeenschapsgoederen of
de categorÍe bedrijfsmatige vaste activa- voor beide categorieën geldt dat de activa worden
gebruikt voor de maatschappelíjke dienstverlening. A1s waardering geldt het kostprijsmodel. De
wegen en de overige infrast.ructuur behoren uitsl-uitend tot de categorie van de
gemeenschapsgoederen.
Voorstel van afschrijvingsrit,me:
- terreinen bebouwd en onbebouwd: NIHIL
- gebouwen: 30 jaar
- Install-aties van gebouwen: 20 jaa,r-
- uitzonderlijk onderhoud en herstellingen op terueinen en gebouwen: 15 jaar
- j-nrichting van terreínen en gebouwen (onroerend door zijn aard): 15 jaar

.Rubriek 23 - Installati-es, machines en uitrusting
De rubriek 23 omvat de installaties. machines en uitrusting die behoren tot de categorie
gemeenschapsgoederen of de categorie bedrijfsmatige vaste activa. Voor beide categoríeën geldt dat
de act.iva worden gebruikt voor de maatschappelijke dienstverlening. A1s waardering geldt het
kostprij smodel.
Voorstel van afschrijvingsritme:
- installaties, machines en uitrusting: l-0 jaar
- buítengewoon onderhoud en herstellíngen op installaties, machines en uitrust.íng: 5
j aar

.Rubriek 24 - Meubílair, kant.ooruj-trust.ing en rolfend materieel
De rubrj-ek 24 omvat de het. meubilair, de kantooruitrusting en het roflend. materieel die behoren tot
de categorÍe gemeenschapsgoederen of de categorie bedrijfsmatige vaste activa. voor beide
categorieên gel-dt dat de activa worden gebruikt voor d.e maatschappelijke dienstverlening. A1s
waardering geldt het kostprijsmodel.
Voorstel van afschrijvingsritme :

- (kantoor)meubil-air: 1O jaar
- informaticamaterieel : 5 jaar (dít bevat oa computer, beamer, camera, laptop, kopieermachine,
printer, ...)

- rol-lend materieel (personenwagen, best.elwagens, brom- of motorfiets, fiet.s, aanhangwagen, -.): 5
j aar
- rollend materieel (vrachtwagen, bus, technische wagen, tractor, grasmaaíer, ...): 10 jaar
- buitengewoon onderhoud en herstellingen op rollend materieel: 5 jaar

.Rubriek 25 - vaste activa in leasing of op grond van een soort.gelijk recht
De rubriek 25 omvat de vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht (erfpacht.,
recht van opstal) die behoren tot de categorie gemeenschapsgoedeïen of de categorie bedrijfsmati-ge
vaste activa. voor beide categorieën geldt dat de activa worden gebruíkt voor de maatschappelijke
dienstverlening. AIs waardering geldt het kostprijsmodel.
VoorsteL van afschrijvingsritme :

- díto aan de afschrijwingsritmes zoals opgenomen in de andere rubrieken (22-23-24)

¡Rubriek 26 - Overige materië1e vaste activa
De rubriek 26 omvat de terreinen, gebouwen en roerende goederen die niet behoren tot de categorj-e
gemeenschapsgoederen of de categorie bedrijfsmatige vaste activa. Deze actj-va worden niet gebruikt
voor de maatschappelijke dienstverlening. A1s h¡aardering geldt het herwaarderingsmodel.
Wat kan onder deze rubriek vaflen:
- bossen zonder maatschappetijke functie (niet toegankelijk voor publiek) ;
- niet-bebouwde bouwgronden die in de toekomst. voor verkoop word.en aangeboden op
de particuliere markt;
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- woningen, magazijnen die verhuurd worden;

Voorst.el van afschrijvingsritme:
- gronden (bebouwd- niet bebouwd): NIHïL
- woningen: 30 jaar
- uitzonderlijk onderhoud en herstellingen op woningen: 15 jaar
- overige roerende goederen: dito aan het afschrijvingsritme zoals opgenomen in de andere rubrieken
(22 -23 -24)

Voorstel van herwaardering:
Volgens de BBc worden materië1e vaste actíva enkel geherwaardeerd wanneer zij behoren tot de
overige materiële vaste activa. (art. 183 van het BVR) Na hun opname als een actief worden de
overj-ge materiëIe vaste activa, vùaarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt
tegen de geherwaardeerde waarde. Dat is de reële waarde op het moment van de herwaardering,
verminderd met eventuele latere geaccumuleerde afschrijvingen en latere geaccumuleerde
waardeverminderingen.
de toekomstige generaties. Daarom is het aangerÀ¡ezen deze goederen pro memorie op te nemen in de
balans. Dit laat het bestuur toe om consist.ent een beleid te voererì. inzake de rapportering van
transacties in erfgoederen op een \¡rj-jze dat het de gerapporteerde fj.nancië1e performantie niet
verdraait. Relevante informatie over deze erfgoederen kan via de toel-ichting worden verschaft.

.Rubriek 28 - Financiële vaste activa
De financiële vaste activa bevatten de belangen en de vorderingen die door besturen worden
aangehouden in andere entiteiten met de bedoeling om een duurzame band te creëren met deze
entíteiten. Duurzaamheid is dan ook het criterium aan de hand waarvan wordt bepaald of de belangen
en vorderingen thuishoren onder de financié1e vaste activa dan wel onder de geldbeleggingen.
Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun
aans chaff ingswaarde

De financië1e vaste activa best,aan uit (art. 62 van het BVR):
- de ext.ern werzeffstandigde agentschappen,-
- de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, intercommunales en soortgelijke
samenwerkingsverbanden,'
- de publiek-private samenwerkingsverbanden;
- verenigingen of vennootschappen van prívaat. recht als vermeld in titel I van het OcMw-decreet. van
1-9 december 2008,-
- de andere financiêle vaste activa-

Voorstel van afschrijvingsritme: NIET VAN TOEPASSING
Voorstel Herwaardering: op financiëIe vaste activa is het herwaarderingsmod.el van toepassing. Dil
houdt in dat na hun opname aIs act.ief de financiële vaste activa (en'dan vooral de belangen)
waarvan de reë1e \¡¡aarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt moeten worden tegen hun
geherwaardeerde waarde.
Geherwaardeerde waarde = reële waarde op het moment van de herwaardering
- eventuel-e latere geaccumuJ-eerde afschrijvingen
- eventuele latere geaccumuleerde r^raardeverminderingen.
voorstel waardevermindering: Concreet moet voor de belangen en de aandelen die onder de financiêle
vaste activa ziin opgenomen tot $/aardevermindering worden overgegaan in geval van duurzame
minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten
wan de entit.ej-t waarj-n de belangen of de aandelen worden aangehouden

oRubriek 29 - vorderingen op lange termijn
Onder de vorderingen op lange termijn. onderdeel van de vaste activa, worden de vorderíngen
opgenomen met een contractuele looptijd van meer dan één jaar die binnen het jaar niet invorderbaar
zijn. De vorderingen of het gedeelte van de vorderingen met een looptijd van meer dan één jaar die
weI binnen het jaar invorderbaar zí1n, moet.en worden overgeboekt naar de rubriek .I.8. vorderingen
op lange termijn die binnen het jaar vervallen, van de vlottende activa.
vorderingen op lange termijn worden in de bal-ans opgenomen voor de nominale waarde ervan.
rndien de invorderbaarheid van een vordering op lange termijn twijfelachtig word.t, 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 zod.at ze beter opvolgbaar worden.

Er zj-jn dus twee momenten waarop over een waardevermindering kan worden beslist:
(1) op het ogenblik dat zich een feit voordoet waaruit kan worden afgeleÍd dat. de debiteur
betalingsproblemen heeft. Een voorbeeld van zo'n feit is een veroordeling die deze debiteur oploopt
omdat híj een betalingsverplichting ten opzicht,e van een andere schul-deiser niet nakwam;
(2) op balansdatum. voor e1k bestuur is het beÌangrijk zich per 31 december te bezinnen over de
waarde van de vorderingen. Het gebeurt dat een bestuur, bì.jvoorbeeld bij het toekennen van een
lening, nogal optimistisch oordeelt over de kans op t.erugvordering.

oRubriek 40 Vorderj-ngen op ten hoogste een jaar
Vorderingen worden in de bal-ans opgenomen tegen de nominale waarde- Er rr¡ord¡ een gepaste
waardevermindering toegepast indien de betaling op de vervaldag geheel of, gedeelt.elijk onzeker is,
of wanneer de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting J-ager is dan hun boekwaarde.
Vorderj-ngen in vreemde valuta word.en omgerekend aan de officiëIe koers in voege op datum van de
boeking van de factuur. op het einde van het boekjaar worden ze omgerekend aan de officiele koers
op balansdatum.

Voorst,el waardevermindering :

ALs er meer dan 1 jaar verstreken is na de verval-datum van de factuur :

L00 3 dubleuze klant.
Behalve l^ranneer de client een Instelling is, de Staat, de Gemeenschappen, gemeente Maldegem,
Parastatalen, Hospitalen, een Mutualiteít of dergelijke
Per einde van het boekjaar r^rordt overgegaan tot. waardevermindering voor de vorderingen die meer dan
1 jaar verstreken zijn na de vervaldatum van de factuur zal de financieel beheerder het
waarschijnlijke per individuele vordering inschatten, naargelang kostensoort, bedrag, type cliënt.

Er wordt een minderwaarde geboekt bij ontheffing

.Rubriek 50 Geldbeleggingen en liquide middelen
De liquide middelen omvatten middelen die onmiddellijk in geld om te zetter. zijr- of in die vorm
reeds beschikbaar zj-jn. onder de geldbeleggingen daarentegen worden de vorderingen op
kredietinstellingen, uit termijndeposito's opgenomen, alsook de met beteggingsdoeleinden 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 nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij
verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.
De bijkomende kost.en worden onmiddellijk ten laste van het resultaat geboekt. Er worden
waardeverminderingen geboekt j.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 nomj-naIe 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 officiéle koers op balansdatum.

.Rubriek 6 - 7 Resultatenrekening
Kosten en opbrengsten vrorden toegerekend op de periode waarop ze betrekking hebben
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