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INLEIDING 
 

De jaarrekening bestaat uit drie delen: de beleidsnota, de financiële nota en de samenvatting van 

de algemene rekeningen. 

 

De beleidsnota van de jaarrekening bevat: 

 De doelstellingenrealisatie 

 De doelstellingenrekening (schema J1) 

 De financiële toestand met een vergelijking van het resultaat op kasbasis en de 

autofinancieringsmarge in de jaarrekening met die in het budget 

 

De financiële nota van de jaarrekening omvat: 

 De exploitatierekening (schema J2) 

 De investeringsrekening (schema’s J3 en J4) 

 De liquiditeitenrekening (schema J5) 

 

De samenvatting van de algemene rekeningen bevat: 

 De balans (schema J6) 

 De staat van opbrengsten en kosten (schema J7) 

 

Bij de jaarrekening hoort ook een toelichting, die dat document verduidelijkt. Ze bevat alle 

begeleidende en aanvullende informatie die niet in de jaarrekening zelf is opgenomen, maar wel 

relevant is om de beslissing van de raadsleden erover te onderbouwen.
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BELEIDSNOTA 
 
In de beleidsnota wordt de mate van realisatie van de prioritaire beleidsdoelstellingen opgenomen. 

De Beleidsnota van de BBC jaarrekening bestaat uit 3 onderdelen nl. de doelstellingenrealisatie, de 

doelstellingenrekening en de financiële toestand. De inhoud van deze 3 onderdelen zal verder worden 

toegelicht, belangrijk om nu reeds te weten is dat elk van deze onderdelen naast de effectief 

gerealiseerde ontvangsten en uitgaven ook de ontvangsten en uitgaven van het oorspronkelijke 

budget 2018 en de budgetten na de laatste budgetwijziging 2018 bevatten. 

 

DOELSTELLINGENREALISATIE
 
De doelstellingenrealisatie van de jaarrekening 2018 verwoordt het beleid dat het AGB gedurende het 

financiële boekjaar 2018 heeft gevoerd. In het meerjarenplan 2014-2020 werd de prioritaire 

beleidsdoelstelling geformuleerd. Het budget 2018 tracht een concrete invulling te geven aan de acties 

die het AGB in loop van 2018 dacht te ondernemen teneinde bij te dragen tot de realisatie van de 

beleidsdoelstellingen. De mate waarin we geslaagd zijn in de realisatie van de plannen trachten we 

weer te geven in de doelstellingenrealisatie. Voor de prioritaire beleidsdoelstelling worden de 

actieplannen en acties uit het budget 2018 weergegeven en telkens wordt de vergelijking gemaakt 

tussen de gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven en de werkelijk gerealiseerde uitgaven en 

ontvangsten. 

 

Uiteraard is de beoordeling van de realisatie van een doelstelling geen louter financiële kwestie. Het is 

de bedoeling dat we de doelstellingen die we formuleren ook met niet-financiële indicatoren trachten 

op te volgen. Ook deze niet-financiële evaluatie maakt deel uit van de doelstellingenrealisatie. 
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DOELSTELLINGENREKENING – Schema J1 
 

In de doelstellingenrekening bekijken we de cijfers niet meer vanuit de tekst van de doelstellingen 

maar verdelen we de ontvangsten en uitgaven over de verschillende beleidsdomeinen.  

De doelstellingenrekening is de samenvatting van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van de 

verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen en van het overige beleid, ingedeeld volgens de 

beleidsdomeinen. Hierbij wordt de opdeling gemaakt tussen overig beleid en prioritaire 

beleidsdoelstellingen. Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen zijn opgenomen onder het overig beleid. 

Op een volgend niveau wordt de opdeling gemaakt tussen exploitatie, investering en andere. 

Tot slot verkrijgen we een overzicht van de totale uitgaven en ontvangsten en bekomen we het 

budgettaire resultaat van het boekjaar.  

Uitgaven  € 329.268 

Ontvangsten  € 329.462 

Saldo     €       195 

Er wordt daarnaast telkens de vergelijking gemaakt met het initieel budget 2018 en het eindbudget 

2018 (na budgetwijziging 1-2018 en aanpassingen van de ramingen). 

Dit schema stemt qua indeling overeen met het M1-schema uit het meerjarenplan en het B1-schema 

uit het budget. 
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FINANCIËLE TOESTAND 
 
De financiële toestand van de jaarrekening bevat: 

• een vergelijking van het resultaat op kasbasis in de jaarrekening 2018 met het resultaat op 

kasbasis in het budget 2018; 

• een vergelijking van de autofinancieringsmarge in de jaarrekening 2018 met de 

autofinancieringsmarge in het budget 2018. 

In de jaarrekening wordt met andere woorden de werkelijke financiële toestand van het AGB 

vergeleken met de gebudgetteerde financiële toestand. Dit gebeurt vanuit twee invalshoeken: 

• het resultaat op kasbasis: dit zegt iets over het toestandsevenwicht (netto werkkapitaal); 

• de autofinancieringsmarge: dit zegt iets over het structureel evenwicht (in welke mate is het 

bestuur in staat om op lange termijn via haar gewone werking (de exploitatie) voldoende 

middelen te genereren om de financiële gevolgen van het afsluiten van leningen te dragen). 

De autofinancieringsmarge in rekening 2018 bedraagt € 6.413. 

Naar analogie met het budget dient de beleidsnota van de jaarrekening aan te sluiten bij de financiële 

nota. Deze aansluiting kan aangetoond worden als er in de doelstellingen- en liquiditeitenrekening 

overeenstemming is tussen: 

• het totaal van de ontvangsten en uitgaven inzake exploitatie; 

• het totaal van de ontvangsten en uitgaven inzake investeringen; 

• het totaal van de andere ontvangsten en uitgaven. 
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RESULTAAT OP KASBASIS Jaarreke
ning 

Eindbudget Verschil Initieel 
budget 

I. Exploitatiebudget (B-A)   99 938 107 017 -7 079 107 017 

  A. Uitgaven 189 184 220 544 -31 360 220 544 

  B. Ontvangsten 289 122 327 561 -38 439 327 561 

   1.a Belastingen en boetes 0 0 0 0 

   1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0 0 0 0 

   1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0 0 0 

   2. Overige 289 122 327 561 -38 439 327 561 

II. Investeringsbudget (B-A) -46 558 -372 842 326 284 -373 324 

  A. Uitgaven 46 558 372 842 -326 284 373 324 

  B.  Ontvangsten 0 0 0 0 

III. Andere (B-A) -53 185 267 825 -321 011 268 308 

  A. Uitgaven 93 525 105 016 -11 491 105 016 

   1. Aflossing financiële schulden 93 525 105 016 -11 491 105 016 

   a. Periodieke aflossingen 93 525 105 016 -11 491 105 016 

   b. Niet-periodieke aflossingen 0 0 0 0 

   2. Toegestane leningen 0 0 0 0 

   3. Overige transacties 0 0 0 0 

  B. Ontvangsten 40 340 372 842 -332 502 373 324 

   1. Op te nemen leningen en leasings 40 340 372 842 -332 502 373 324 

   2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0 0 0 0 

   a. Periodieke terugvorderingen 0 0 0 0 

   b. Niet-periodieke terugvorderingen 0 0 0 0 

   3. Overige transacties 0 0 0 0 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) 195 2 001 -1 806 2 001 

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig 
boekjaar  

121 830 121 830 0 132 189 

VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)  122 025 123 831 -1 806 134 190 

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0 0 0 0 

  A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0 0 0 0 

  B. Bestemde gelden voor investeringen 0 0 0 0 

  C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0 0 0 0 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 122 025 123 831 -1 806 134 190 

AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarreke
ning 

Eindbudget Verschil Initieel 
budget 

Autofinancieringsmarge (I-II) 6 413 2 001 4 412 2 001 

I. Financieel draagvlak (A-B) 108 797 116 074 -7 277 116 074 

  A. Exploitatieontvangsten 289 122 327 561 -38 439 327 561 

  B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van 
schulden (1-2) 

180 325 211 487 -31 162 211 487 

   1. Exploitatie-uitgaven 189 184 220 544 -31 360 220 544 

   2. Nettokosten van de schulden 8 859 9 057 -198 9 057 

   a. Kosten van de schulden 8 859 9 057 -198 9 057 

   b. Terugvordering van de kosten van de schulden 0 0 0 0 

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) 102 385 114 073 -11 689 114 073 

  A. Netto-aflossingen van schulden 93 525 105 016 -11 491 105 016 

   1. Periodieke aflossingen van schulden 93 525 105 016 -11 491 105 016 

   2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden 0 0 0 0 

  B.  Nettokosten van schulden 8 859 9 057 -198 9 057 

   1. Kosten van de schulden 8 859 9 057 -198 9 057 

    2. Terugvordering van de kosten van de schulden 0 0 0 0 
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FINANCIËLE NOTA 

In de financiële nota wordt het gebruik van de toegekende kredieten geëvalueerd. 

De financiële nota van de jaarrekening is opgebouwd uit dezelfde onderdelen als de financiële nota 

van het budget en bevat de exploitatierekening, de investeringsrekening en de liquiditeitenrekening. 

In elk van die onderdelen worden telkens ook de budgetcijfers opgenomen, zowel van het initiële 

budget als van het eindbudget. Met eindbudget wordt bedoeld het budget na de laatste 

budgetwijziging en aanpassingen van de ramingen. Dat past in de evaluatiefunctie van de jaarrekening: 

de vergelijking tussen de budgetcijfers en de rekeningcijfers is een onderdeel van de evaluatie van het 

beleid en de autorisatie. 

De verschillende onderdelen van de financiële nota worden hieronder weergegeven en dan verder in 

detail toegelicht. 
 

Exploitatierekening - Schema J2 

De exploitatierekening bevat, voor elk beleidsdomein, de ontvangsten en uitgaven op het vlak van de 

exploitatie. 

Geconsolideerd krijgen we het volgende resultaat: 

Uitgaven  € 189.184 

Ontvangsten  € 289.122 

Saldo     € 99.938 

Opgelet: dit is het budgettaire resultaat inzake exploitatie, de niet-kaskosten en de niet-

kasopbrengsten worden hier niet in verrekend. 

Er wordt daarnaast telkens de vergelijking gemaakt met het initieel budget 2018 en het eindbudget 

2018 (na budgetwijziging 1-2018 en aanpassingen van de ramingen). 

 

 

 

 

 

 

  Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

  Uitgaven Ontvang
sten 

Saldo Uitgaven Ontvangst
en 

Saldo Uitgaven Ontvangst
en 

Saldo 

Algemene financiering       100 1 -99 100 1 -99 

Vrije tijd 189 184 289 122 99 938 220 444 327 560 107 116 220 444 327 560 107 116 

Totalen 189 184 289 122 99 938 220 544 327 561 107 017 220 544 327 561 107 017 



 

AGB Sport Hulshout  Jaarrekening | Rapporteringsperiode 2018  
Prof. Dr. Vital Celenplein 2   NIS-code: 13016 
2235 Hulshout  

 

Investeringsrekening 

De investeringsrekening bestaat uit twee delen: 

• Schema J3: een overzicht, per beleidsdomein, van alle ontvangsten en uitgaven van het 

financiële boekjaar in kwestie op het vlak van investeringen, desinvesteringen, 

investeringssubsidies en schenkingen.  

• Schema J4: de rekeningen van de in het financiële boekjaar afgesloten investeringsenveloppes. 

De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe bevat de ontvangsten en uitgaven voor 

de investeringen, de desinvesteringen, de investeringssubsidies en de schenkingen. Het is de 

verantwoording van de kredieten voor investeringsenveloppen die definitief opgeleverd zijn 

en dus als afgesloten kunnen beschouwd worden.  

Een overzicht van de niet-afgesloten investeringsenveloppes wordt gegeven in de toelichting. 

 
De investeringsverrichtingen van het boekjaar – schema J3 
Geconsolideerd krijgen we het volgende resultaat: 

Uitgaven   € 46.558 

Ontvangsten               € 0  

Saldo                € -46.558 

Opgelet: dit is het budgettaire resultaat inzake investeringen, de niet-kaskosten en de niet-

kasopbrengsten worden hier niet in verrekend. 

Er wordt daarnaast telkens de vergelijking gemaakt met het initieel budget 2018 en het eindbudget 

2018 (na budgetwijziging 1-2018 en aanpassingen van de ramingen). 

 

  Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

  Uitgaven Ontvang
sten 

Saldo Uitgaven Ontvang
sten 

Saldo Uitgaven Ontvang
sten 

Saldo 

Algemene financiering                   

Vrije tijd 46 558   -46 558 372 842   -372 842 373 324   -373 324 

Totalen 46 558   -46 558 372 842   -372 842 373 324   -373 324 

 
De rekening(en) van de afgesloten investeringsenveloppen – schema J4 
In het boekjaar 2018 werden geen investeringsenveloppen afgesloten, deze lopen allemaal door in 

2019. 
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Liquiditeitenrekening – schema J5 
De liquiditeitenrekening geeft op een overzichtelijke wijze de werkelijke geldstromen van het 

betrokken financiële boekjaar weer zodat het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar wordt 

bekomen. De liquiditeitenrekening is op dezelfde wijze opgebouwd als het liquiditeitenbudget en 

bevat: 

• de ontvangsten en uitgaven volgens de exploitatierekening; 

• de ontvangsten en uitgaven volgens de investeringsrekening; 

• de ontvangsten en uitgaven die niet zijn opgenomen in de exploitatie- of investeringsrekening; 

• het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige financiële boekjaar; 

• de bestemde gelden. 

Het schema J5 - liquiditeitenrekening berekent zoals gezegd het resultaat op kasbasis. De opbouw 

bestaat uit 3 delen: 

I - Exploitatie 99.938 

II - Investeringen -46.558 

III - Andere -53.185 

IV - Saldo 195 

V - Gecumuleerd Budgettair Resultaat vorig boekjaar 121.830 

VI - Gecumuleerd Budgettair Resultaat 122.025 

VII - Bestemde gelden 0 

VIII – Resultaat op kasbasis 122.025 

 

De som van rubrieken I t.e.m. III geeft het budgettair resultaat van het boekjaar (lees: het verschil 

tussen de kasstromen-uit en de kasstromen-in). Voor boekjaar 2018 betekent dit dat er per saldo 

14.240 euro meer wordt uitgegeven dan ontvangen. 

Bij het saldo berekend in rubriek IV wordt het saldo van het vorig boekjaar of netto-werkkapitaal 

(rubriek V) bijgeteld om tot het gecumuleerde budgettaire resultaat te komen (rubriek VI). 

De bestemde gelden zijn de gelden die het bestuur vanuit het resultaat op kasbasis reserveert voor 

een toekomstige uitgave (exploitatie – investering – andere). Voor boekjaar 2018 werden geen 

bestemde gelden gereserveerd.  

Het resultaat op kasbasis (rubriek VIII) is het verschil tussen rubriek VI en VII of de middelen die 

overblijven na de bestemde gelden. 

In het schema J5 wordt ook een vergelijking gemaakt met de budgetten. De uiterst rechtste kolom 

toont het initiële budget, de middelste kolom de budgetten na de doorgevoerde budgetwijziging(en) 

en aanpassingen van de ramingen. 

 



 

AGB Sport Hulshout  Jaarrekening | Rapporteringsperiode 2018  
Prof. Dr. Vital Celenplein 2   NIS-code: 13016 
2235 Hulshout  

 

RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel 
budget 

I. Exploitatierekening (B-A) 99 938 107 017 107 017 

  A. Uitgaven 189 184 220 544 220 544 

  B. Ontvangsten 289 122 327 561 327 561 

   1.a Belastingen en boetes 0 0 0 

   1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale 
overheden 

0 0 0 

   1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het 
boekjaar 

0 0 0 

   2. Overige 289 122 327 561 327 561 

II. Investeringsrekening (B-A) -46 558 -372 842 -373 324 

  A. Uitgaven 46 558 372 842 373 324 

  B.  Ontvangsten 0 0 0 

III. Andere (B-A) -53 185 267 825 268 308 

  A. Uitgaven 93 525 105 016 105 016 

   1. Aflossing financiële schulden 93 525 105 016 105 016 

   a. Periodieke aflossingen 93 525 105 016 105 016 

   b. Niet-periodieke aflossingen 0 0 0 

   2. Toegestane leningen 0 0 0 

   3. Overige transacties 0 0 0 

  B. Ontvangsten 40 340 372 842 373 324 

   1. Op te nemen leningen en leasings 40 340 372 842 373 324 

   2. Terugvordering van aflossing van financiële 
schulden 

0 0 0 

   a. Periodieke terugvorderingen 0 0 0 

   b. Niet-periodieke terugvorderingen 0 0 0 

   3. Overige transacties 0 0 0 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) 195 2 001 2 001 

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig 
boekjaar  

121 830 121 830 132 189 

VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)  122 025 123 831 134 190 

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0 0 0 

  A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0 0 0 

  B. Bestemde gelden voor investeringen 0 0 0 

  C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0 0 0 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 122 025 123 831 134 190 

 

  

Bedrag op 
1/1 

Mutatie   

Bestemde gelden 
Jaarrekening Eindbudget 

Initieel 
budget 

Bedrag 
op 

31/12 

I. Exploitatie 0    0 0 

  

II. Investeringen 0    0 0 

  

III. Andere verrichtingen 0    0 0 

  

 Totalen 0     0 0 
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DE SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN 
 

De samenvatting van de algemene rekening geeft ons een overzicht van de algemene boekhouding die 
naast de budgettaire boekhouding wordt gevoerd.  
Alles wordt samengevat in 2 onderdelen: de balans en de staat van opbrengsten en kosten. 

 
Balans – Schema J6 
De balans geeft een overzicht van het vermogen van AGB Sport Hulshout op het einde van het 

financiële boekjaar en van het vermogen op het einde van het vorige financiële boekjaar. De balans 

wordt opgemaakt volgens schema J6. Het vermogen van een bestuur is opgebouwd uit activa en 

passiva. De balans bevat dus een activa- en een passiva-zijde.  

De activa zijn de middelen waarover het AGB beschikt en waarvan verwacht wordt dat ze toekomstige 
economische voordelen of dienstverleningspotentieel voor het AGB zullen opleveren. Er wordt een 
onderscheid gemaakt tussen vlottende activa (liquide middelen en vorderingen op korte termijn) en 
vast activa. 
De passiva vormen de financieringsbronnen van de activa. Enerzijds bestaan ze uit de schulden op 
korte - en lange termijn. Anderzijds vormt het netto actief het resterende bedrag van de activa nadat 
alle schulden ervan zijn afgetrokken. 
Door de balans per 01 januari te vergelijken met de balans per 31 december 2018 krijgen we een goed 
zicht op de verschuivingen die zich in de loop van 2018 hebben voorgedaan. 
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J6 : Balans 2018 - Kostenplaats : geen kostenplaats 
  

ACTIVA Boekjaar Vorig boekjaar 

I. Vlottende activa   122 073,51 191 811,70 

  A. Liquide Middelen en geldbeleggingen -6 552,20 42 547,70 

  B. Vorderingen op korte termijn 128 625,71 149 264,00 

   1. Vorderingen uit ruiltransacties 75 132,57 123 057,04 

   2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 53 493,14 26 206,96 

  C. Voorraden en bestellingen in uitvoering 0,00 0,00 

  D. Overlopende rekeningen van het actief 0,00 0,00 

  E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00 

        

II. Vaste activa 5 405 799,93 5 459 010,34 

  A. Vorderingen op lange termijn 0,00 0,00 

   1. Vorderingen uit ruiltransacties 0,00 0,00 

   2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 0,00 0,00 

  B. Financiéle vaste activa 0,00 0,00 

   1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 

   2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten 0,00 0,00 

   3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0,00 0,00 

   4. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 

   5. Andere financiéle vaste activa 0,00 0,00 

  C. Materiële vaste activa 5 405 799,93 5 459 010,34 

   1. Gemeenschapsgoederen 45 610,89 54 766,33 

      a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 

      b. Wegen en overige infrastructuur 0,00 0,00 

      c. Installaties, machines en uitrusting 0,00 0,00 

      d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 45 610,89 54 766,33 

      e. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 

      f. Erfgoed 0,00 0,00 

   2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 5 307 780,24 5 348 895,38 

      a. Terreinen en gebouwen 5 280 529,90 5 317 123,95 

      b. Installaties, machines en uitrusting 24 103,13 27 547,63 

      c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 3 147,21 4 223,80 

      d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 

   3. Overige materiéle vaste activa 52 408,80 55 348,63 

      a. Terreinen en gebouwen 267,51 291,83 

      b. Roerende goederen 52 141,29 55 056,80 

  D. Immateriële vaste activa 0,00 0,00 

        

TOTAAL ACTIVA 5 527 873,44 5 650 822,04 
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PASSIVA Boekjaar Vorig 

boekjaar 

I. Schulden   5 429 888,16 5 553 006,22 

  A. Schulden op korte termijn 112 064,85 161 850,92 

   1. Schulden uit ruiltransacties 0,00 69 981,22 

      a. Voorzieningen voor risico's en kosten 0,00 0,00 

      b. Financiële schulden 0,00 0,00 

      c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 0,00 69 981,22 

   2. Schulden uit niet-ruiltransacties 48,43 0,00 

   3. Overlopende rekeningen van het passief 0,00 0,00 

   4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 112 016,42 91 869,70 

  B Schulden op lange termijn 5 317 823,31 5 391 155,30 

   1. Schulden uit ruiltransacties 5 317 823,31 5 391 155,30 

      a. Voorzieningen voor risico's en kosten 0,00 0,00 

         1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 0,00 0,00 

         2. Overige risico's en kosten 0,00 0,00 

      b. Financiële schulden 5 317 823,31 5 391 155,30 

      c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 0,00 0,00 

   2. Schulden uit niet-ruiltransacties 0,00 0,00 

        

II. Nettoactief 97 985,28 97 815,82 

        

TOTAAL PASSIVA 5 527 873,44 5 650 822,04 

 

De staat van opbrengsten en kosten – Schema J7 
De staat van opbrengsten en kosten geeft een overzicht van de verschillende kosten en opbrengsten 
uit de algemene boekhouding en berekent hieruit het overschot/tekort van het boekjaar. Belangrijk 
om te weten is dat de kosten en opbrengsten uit de algemene boekhouding ruimer zijn dan de uitgaven 
en ontvangsten uit de budgettaire boekhouding. Ook een aantal ‘niet-kaskosten en -opbrengsten’ 
worden hier meegenomen in de berekening (afschrijvingen, voorzieningen, verrekeningen,…). De 
kosten en opbrengsten worden naargelang hun oorsprong onderverdeeld in operationele, financiële 
en uitzonderlijke kosten en opbrengsten. 
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  Boekjaar Vorig boekjaar 

I. Kosten   288 952,78 276 587,18 

  A. Operationele kosten 280 093,66 269 246,48 

   1. Goederen en diensten 177 753,04 175 264,48 

   2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 0,00 0,00 

   3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 99 768,70 92 072,62 

   4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 0,00 0,00 

   5. Toegestane werkingssubsidies 0,00 0,00 

   6. Andere operationele kosten 2 571,92 1 909,38 

  B. Financiële kosten 8 859,12 7 340,70 

  C. Uitzonderlijke kosten 0,00 0,00 

   1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 0,00 0,00 

   2. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 

        

II. Opbrengsten 289 122,24 277 159,82 

  A. Operationele opbrengsten 289 122,24 277 159,82 

   1. Opbrengsten uit de werking 287 828,24 275 865,82 

   2. Fiscale opbrengsten en boetes 0,00 0,00 

   3. Werkingssubsidies 1 294,00 1 294,00 

      a. Algemene werkingssubsidies 0,00 0,00 

      b. Specifieke werkingssubsidies 1 294,00 1 294,00 

   4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 0,00 0,00 

   5. Andere operationele opbrengsten 0,00 0,00 

  B. Financiële opbrengsten  0,00 0,00 

  C. Uitzonderlijke opbrengsten 0,00 0,00 

        

III. Overschot of Tekort van het boekjaar 169,46 572,64 

  A. Operationeel overschot of tekort 9 028,58 7 913,34 

  B. Financieel overschot of tekort -8 859,12 -7 340,70 

  C. Uitzonderlijk overschot of tekort 0,00 0,00 

        

IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar 169,46 495,95 

  A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0,00 0,00 

  B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 

  C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar 169,46 495,95 
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TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING 
 

De toelichting bij de jaarrekening bevat allerhande begeleidende en aanvullende informatie die niet 
in de jaarrekening zelf is opgenomen, maar die wel relevant is om de beslissing erover te 
onderbouwen. 
 
De toelichting bij de financiële nota van de jaarrekening bestaat ten minste uit de volgende vier 

onderdelen: 

• de toelichting bij de exploitatierekening met: 

o een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en 

uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging; 

o een verdere opsplitsing in soorten uitgaven en ontvangsten van de exploitatierekening 

per beleidsdomein (schema TJ1); 

o de evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2). 

• de toelichting bij de investeringsrekening met: 

o een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en 

uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging; 

o een overzicht per beleidsdomein van alle ontvangsten en uitgaven op het vlak van 

investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen van het financiële 

boekjaar (schema TJ3); 

o de evolutie van de ontvangsten en uitgaven inzake de investeringsverrichtingen zijnde de 

investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen (schema TJ4); 

o de stand van de kredieten per investeringsenveloppe (schema TJ5). 

• de evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6) 

• een overzicht, per beleidsveld, van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies. 
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Belangrijke wijziging (2016) voor het AGB Sport Hulshout 

 
In de beslissing BTW nr. E.T.129.288 van 19 januari 2016 neemt de fiscus het standpunt in dat vanaf 

2016 enkel met prijssubsidies kan gewerkt worden in het kader van het winstoogmerk van het AGB. 

Aangezien de gemeente is gehouden tot terugvordering van zowel de werking- als 

investeringssubsidies en de liquiditeitspositie van het AGB geen integrale en onmiddellijke 

terugbetaling toelaat, werd met het AGB leningsovereenkomsten afgesloten. 

De gemeenteraad heeft hiervoor op 14 november 2016 de nodige beslissingen gestemd. 

Toelichting bij de exploitatierekening  

Verklaring van de belangrijkste materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de 

gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven – Exploitatierekening  

Zowel bij de uitgaven als bij de ontvangsten zijn er enkele budgetsleutels die te hoog geraamd werden. 

(zie tabel) Dit proberen we in de toekomst weg te werken door bij de opstelling van het budget uit te 

gaan van de laatst gekende rekeningcijfers.  

De reële ontvangsten liggen lager dan de geraamde ontvangsten.  

De ontvangsten van het AGB kunnen we opsplitsen in twee grote groepen: 

 ontvangsten uit prijssubsidies vanuit de gemeente 

De geraamde prijssubsidie in het budget 2018 (€ 190.284) ligt hoger dan de werkelijk ontvangen 

prijssubsidie (€ 176.123). De berekening van het budget voor de prijssubsidie is gebaseerd op 

ramingen van de ontvangsten voor het gebruik van het zwembad in 2018. De werkelijk ontvangen 

prijssubsidie is gebaseerd op werkelijk ontvangen inkomsten voor het gebruik van het zwembad. 

 ontvangsten uit de eigen werking 

Het AGB heeft in 2018 minder ontvangsten binnengehaald dan gebudgetteerd uit haar eigen 

werking. De verkopen sporthal ligger lager dan het geraamde budget. De aanpassing van de 

facturatie van Basketbal Zuiderkempen Diamonds (periode 2015-2017) werd volledig geboekt op 

2018.  

Sommige ontvangsten werden te hoog ingeschat, er zal bij de volgende budgetopmaak rekening 

gehouden worden met de reeds gekende rekeningcijfers uit het verleden. 

De verkopen zwembad liggen lager dan het geraamde budget, maar hoger dan in 2017: een lichte 

daling van het aantal gebruikers van het zwembad via dagontvangsten, maar een stijging van het 

aantal verhuringen tov 2017. 

De onderhandelingen omtrent het project sponsoring werden opgestart in 2018. Er werd een 

contract afgesloten met de firma BMG Media. 

 



 

AGB Sport Hulshout  Jaarrekening | Rapporteringsperiode 2018  
Prof. Dr. Vital Celenplein 2   NIS-code: 13016 
2235 Hulshout  

 

 



 

AGB Sport Hulshout  Jaarrekening | Rapporteringsperiode 2018  
Prof. Dr. Vital Celenplein 2   NIS-code: 13016 
2235 Hulshout  

 

De reële uitgaven liggen een lager dan de ramingen. Er zijn voor € 28.828,78 ongebruikte kredieten.  

(zie tabel) 

Het blijft een moeilijke oefening om uitgavenkredieten exact te ramen. Enerzijds is er de wettelijke 

bepaling dat er voor elke uitgave een goedgekeurd budget moet zijn, voorzichtigheidshalve worden de 

uitgaven dan ruim geraamd, anderzijds is er ook nog een te optimistische inschatting van het aantal te 

realiseren acties. Er wordt steeds getracht om zo spaarzaam mogelijk met de budgetten om te gaan. 
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Exploitatierekening per beleidsdomein – Schema TJ1 

 
 

  Code Totaal Algemene finan
ciering 

Vrije tijd 

I. Uitgaven   189 184,08 0,00 189 184,08 

  A. Operationele uitgaven   180 324,96 0,00 180 324,96 

   1. Goederen en diensten 60/1 177 753,04 0,00 177 753,04 

   2. Bezoldigingen, sociale 
lasten en  

62 0,00 0,00 0,00 

    pensioenen         

   3. Specifieke kosten sociale 
dienst OCMW 

648 0,00 0,00 0,00 

   4. Toegestane 
werkingssubsidies 

649 0,00 0,00 0,00 

   5. Andere operationele 
uitgaven 

640/7 2 571,92 0,00 2 571,92 

  B. Financiële uitgaven 65 8 859,12 0,00 8 859,12 

  C.  Rechthebbenden uit het 
overschot van het  

694 0,00 0,00 0,00 

   boekjaar         

II. Ontvangsten   289 122,24 0,00 289 122,24 

  A. Operationele ontvangsten   289 122,24 0,00 289 122,24 

   1. Ontvangsten uit de werking 70 287 828,24 0,00 287 828,24 

   2. Fiscale ontvangsten en 
boetes 

73 0,00 0,00 0,00 

   3. Werkingssubsidies 740 1 294,00 0,00 1 294,00 

   4. Recuperatie specifieke 
kosten OCMW 

748 0,00 0,00 0,00 

   5. Andere operationele 
ontvangsten 

742/7 0,00 0,00 0,00 

  B. Financiële ontvangsten 75 0,00 0,00 0,00 

  C. Tussenkomst door derden in 
het tekort van  

794 0,00 0,00 0,00 

   het boekjaar         

III. Saldo   99 938,16 0,00 99 938,16 
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Evolutie van de exploitatierekening – Schema TJ2 
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Toelichting bij de investeringsrekening 

Verklaring voor de belangrijke materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de 

geraamde ontvangsten en uitgaven – Investeringsrekening 

1) Investeringsuitgaven 

 
Budget 

aanvaard 
Budget  

aangerekend 

Budget        
overdracht 

2019 
Omschrijving 

Uitvoering Masterplan fase II € 322.341,86 € 38.910,19 € 283.431,67 

Aankoop mailingmodule 
Recreatex 

€ 1.500,00 € 1.430,00 € 70,00 

Beregening € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 

Aanleg brandweg € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 

Groenschermen € 9.000,00 € 0,00 € 9.000,00 

  € 372.841,86 € 46.558,29 € 326.283,57 

 
De investeringen werden dit jaar niet herbekeken bij de budgetwijziging van 2018, dit omdat er nog 

veel projecten in de pijplijn zaten waarvan er geen zekerheid was over het moment van facturatie.  

De creditnota op de eindstaat voor de aanleg van de parking was lager dan oorspronkelijk werd 

meegedeeld. Hierdoor was er in 2017 een tekort op de budgetsleutel voor uitvoering Masterplan 

fase II: aanleg parking voor een bedrag van € 482,60. Dit werd rechtgezet in de budgetwijziging van 

2018. 

Er werd voor € 6.218,10 goederen overgenomen van Basketbalclub Zuiderkempen Diamonds naar 

aanleiding van de aanpassing van de facturatie (periode 2015-2017). Deze aankoop werd niet 

voorzien in het budget. 

Negatief saldo (6.218,10 euro) op actie 001/001/002/003 en budgetsleutel 23500000/0740 
Installaties en machines sporthal – bedrijfsmatige MVA. 
Op deze post werd een onvoorziene uitgave geboekt, terwijl er geen budget voorzien was. Het 
betreft de overname van investeringsgoederen van Basketbal Zuiderkempen Diamonds, deze 
overname is gebeurd naar aanleiding van de aanpassing van de facturatie voor de jaren 2015-2017 
en werd volledig geboekt in 2018. 
 

Er wordt € 326.283,57 van het originele budget 2018 overgedragen naar dienstjaar 2019. Dit budget 

zal gebruikt worden voor het bouwen van de berging, beregening, aanleg brandweg en 

groenschermen. 

 

2) Investeringsontvangsten 

Er zijn geen investeringsontvangsten in het AGB: naar aanleiding van de herziene werkwijze voor 
financiering van het AGB vanuit de gemeente bij investeringen (cfr btw-circulaire) worden geen 
investeringssubsidies meer toegekend. 
Dit wordt wel gecompenseerd door toegestane leningen vanuit de gemeente. 
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Investeringsverrichtingen per beleidsdomein – Schema TJ3 
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Evolutie van de investeringsverrichtingen – Schema TJ4 
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Stand van de kredieten per investeringsenveloppe – Schema TJ5 

Er werden in 2018 geen investeringsenveloppen afgesloten.  
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Evolutie van de liquiditeitenrekening – Schema TJ6 
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Overzicht per beleidsdomein van de toegestane werkings- en 

investeringssubsidies  

 

 

Nihil 
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TOELICHTING BIJ DE SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN 
 

De toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen bevat minstens de volgende drie 

onderdelen: 

• de toelichting bij de balans (schema TJ7); 

• een overzicht van de toegepaste waarderingsregels; 

• de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen. 

 

Toelichting bij de balans – schema TJ7 
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WAARDERINGSREGELS 

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de 

belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het 

bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer 

aanleiding geven tot een waar en getrouw beeld. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk 

jaar opnieuw worden de waarderingsregels consequent en volledig onafhankelijk van het resultaat van het 

boekjaar toegepast. 

ALGEMENE PRINCIPES 

INVESTERING OF EXPLOITATIE 

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde 

van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het dienstverleningspotentieel dat 

het activum voor het bestuur zal opleveren. 

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na 

aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.  

In afwijking op deze regel opteert het bestuur ervoor om het meubilair, de kantooruitrusting, het klein materieel, 

alsook de grond- en hulpstoffen die bestendig worden hernieuwd en waarvan de aanschaffingswaarde te 

verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal, in de boekhouding op te nemen voor een vast bedrag. De prijs 

voor de hernieuwing van deze bestanddelen komt ten laste van het exploitatieresultaat. 

In aansluiting op voorgaande opteert het bestuur ervoor om individuele roerende verrichtingen van minder dan € 

2.500 die geen deel uitmaken van een ruimer ‘project’, niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in 

het exploitatieresultaat. Voor verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen wordt dit bedrag verhoogd 

naar € 7.500. 

AANSCHAFFINGSWAARDE 

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde 

en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en 

waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel 

zijn hieronder afwijkingen bepaald.  

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de 

ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,…+ rechtstreekse productiekosten), de 

schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen 

van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde. 

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN  

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt 

per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen 

door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt 

de restwaarde  en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële 

afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel. 

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te 

houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. 

Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun waarschijnlijke 

nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen 

zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden).  
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Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het 

einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen 

teruggenomen.  

HERWAARDERINGEN  

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een 

marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. 

Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De 

overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde 

afgeschreven.  

AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS 

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN 

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en 

vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.  

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de 

realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien 

aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- 

of marktwaarde of met de risico’s die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde 

activiteit.  

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN 

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over 

de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Op de 

dubieuze debiteuren kunnen waardeverminderingen geboekt worden in functie van de ouderdom van de 

vordering, zijnde : 

Ouder dan 2 jaar - jonger dan 3jaar :  10% 

Ouder dan 3 jaar - jonger dan 5 jaar :  40% 

Ouder dan 5 jaar     60% 

Het bestuur opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op de datum 

van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde. 

VOORRADEN 

De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze tegen de 

aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere 

marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen 

de voorraad werd gewaardeerd.   

De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de 

datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische 

prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een 

symbolische prijs worden verdeeld.  

Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd worden voor de 

FIFO-waardering (waardering voorraden aan de ‘recentste’ aankoopprijzen). 

 



 

AGB Sport Hulshout  Jaarrekening | Rapporteringsperiode 2018  
Prof. Dr. Vital Celenplein 2   NIS-code: 13016 
2235 Hulshout  
 

FINANCIEEL VASTE ACTIVA 

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. 

De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in 

contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van 

de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager 

is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de 

aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde. 

Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa 

zijn opgenomen 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. Het 

bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn 

opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering 

onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag. 

MATERIËLE VASTE ACTIVA 

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De gemeenschapsgoederen zijn de roerende en 

onroerende activa die worden aangewend binnen het ‘maatschappelijk doel’ van de organisatie, los van enige 

bedrijfseconomische activiteit. De bedrijfsmatige activa worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, 

dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende 

activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel 

als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De overige activa worden voor geen van vorige 

doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als ‘(on)roerende reserve’. Deze activa zijn niet nuttig bij het 

functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere 

investeringen. 

Tot het erfgoed behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, … waarde. Erfgoed zal in veel 

gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in 

principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering 

worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1. Indien het actief dat behoort tot 

erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het ‘maatschappelijk doel’ (bv. dienst toerisme in belfort), kan dat 

actief tóch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden 

aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen. 

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op 

een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde 

eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de 

economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is. 

De gebruiksrechten voor materiële vaste activa waarover het bestuur beschikt op grond van leasing of gelijkaardige 

overeenkomsten (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de 

overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed 

waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur 

ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de 

wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van 

de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het redelijk zeker is dat het geleasede actief 

overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden 

afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het niet 

redelijk zeker is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt 

niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is. 
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IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. 

In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming 

van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa. 

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN 

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen 

twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren worden 

correctie geboekt aan de hand van  waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal 

geïnd worden.  

SCHULDEN 

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.  

NETTO-ACTIEF 

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens 

hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden 

verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen 

investeringssubsidie nog niet verrekend. 

De voorzieningen worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en 

waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor ‘waarschijnlijke’ 

verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat 

vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico’s en kosten voor het bestuur.  

BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ DE OVERGANG NAAR BBC (BEGINBALANS)  

De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de NGB (nieuwe gemeenteboekhouding). De 

beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van NGB, maar is daar uiteraard wel op 

gebaseerd. 

Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de toepassing van 

het continuïteitsprincipe. Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de 

respectievelijke rubrieken in BBC, op basis de bestaande (historische) aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen 

werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-

boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag  van de activa verandert. Hierbij werd uitgegaan van een 

restwaarde gelijk aan 0. 

Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet konden geïndividualiseerd worden werden mogelijks 

niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende investeringssubsidies.  

MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 

Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt ook voor 

afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa en roerende activa die onder het grensbedrag 

vallen opgenomen in de algemene bepalingen van deze waarderingsregels.  

Voor het bepalen van de historische aanschafwaarde wordt het herwaarderingsbedrag van de terreinen mee 

opgenomen in de aanschafwaarde. Voor de gebouwen wordt het herwaarderingsbedrag niet mee opgenomen in 

de aanschafwaarde.  

De activa die behoren tot het erfgoed worden pro memorie in de beginbalans opgenomen (aan € 1).  
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NETTO-ACTIEF 

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen werden geconverteerd voor zover het corresponderende 

actief werd geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast aan de afschrijvingstermijn van het 

corresponderende actief. 

De voorzieningen voor risico's en kosten werden opnieuw geëvalueerd. 
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AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN 

MATERIËLE VASTE ACTIVA AFSCHRIJVINGS-

TERMIJN 

Terreinen 

Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen 

(wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken. 

De (afschrijfbare) aanleg en uitrusting op terreinen (bv. verharding, omheining, …) 

wordt opgenomen onder de rubriek ‘bebouwde terreinen’. 

 

- 

 

5-15 jr 

Gebouwen 

Onderhoudswerken aan gebouwen die niet worden opgenomen in de exploitatie, 

worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard 

van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw. 

Erfpachten ingevolge de notariële aktes* 

*de activa in erfpacht worden afgeschreven volgens de termijn van de erfpacht 

33 jr 

 

5-15jr 

1-99jr 

Wegen 

Onder wegen worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, 

slijtlaag, voetpaden, fietspaden, …).  

Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere 

termijn. 

Onder de overige infrastructuur betreffende de wegen worden onder meer 

straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, … opgenomen. 

Onderhoudswerken aan wegen die niet worden opgenomen in de exploitatie, 

worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard 

van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg.  

 

33 jr 

 

5 jr 

 

10 jr 

 

5-15 jr 

Waterlopen en waterbekkens 

Onderhoudswerken aan waterlopen en waterbekkens die niet worden opgenomen 

in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn 

hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde.  

33 jr 

 

5-15 jr 

Overige onroerende infrastructuur 

Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de 

openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen. 

Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur die niet worden 

opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze 

termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de 

gebruikswaarde van de infrastructuur. 

 

33 jr 

 

 

5-15 jr 

Installaties, machines en uitrusting 

Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen 

werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweerhelmen- en 

 

 

5-10 jr 
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kledij, reanimatietoestellen, keukengerei,  diepvriezers, koelkasten, uitrusting van 

RVT’s ,… 

Meubilair 

Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,… 

in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn. 

 

10 jr 

Kantooruitrusting 

Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, 

kopieermachines, papiervernietigers, tv’s, dvd-spelers, … 

Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het 

informaticamaterieel wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. … 

Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, 

laptops, … 

 

5 jr 

 

3 jr 

Rollend materiaal 

Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, 

tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren. 

 

5-10 jr 

Kunstwerken (geen erfgoed) - 

Erfgoed - 

  

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA AFSCHRIJVINGS-

TERMIJN 

Kosten van onderzoek en ontwikkeling 5 jr 

Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten 5 jr 

Goodwill 5 jr 

Plannen en studies 5 jr 
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 
Nihil 
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OVERZICHT DEELNEMINGEN 
Het AGB heeft geen deelnemingen. 
 

CONTROLETABEL VOOR DE LENINGEN 
Het AGB heeft geen financiële leningen. 
 
De aflossingstabel voor de leningsovereenkomst en de gemeenteraadsbeslissingen werden 
toegevoegd. (Zowel de originele leningsovereenkomst als de aanpassing van de leningsovereenkomst) 
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VERKLARING ONLOGISCH SALDO 
 
Negatief saldo (6.218,10 euro) op actie 001/001/002/003 en budgetsleutel 23500000/0740 Installaties 
en machines sporthal – bedrijfsmatige MVA. 
Op deze post werd een onvoorziene uitgave geboekt, terwijl er geen budget voorzien was. Het betreft 
de overname van investeringsgoederen van Basketbal Zuiderkempen Diamonds, deze overname is 
gebeurd naar aanleiding van de aanpassing van de facturatie voor de jaren 2015-2017 en werd volledig 
geboekt in 2018. 
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REKENINGUITTREKSELS MET SALDO OP 31/12 
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PROEF- EN SALDIBALANS OP 31/12 
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AGB Sport Hulshout 

 

 

 

 

Gestemd door de Raad van Bestuur in zitting van 11.06.2019 

 

 

Aanwezig: Bergmans Elien: voorzitter; 
Van Looy Hilde, Heylen Rist; 
Vleugels Gunter, Luyten Saskia, Van Lommel Sofie, Van Opstal Dorien, Ponsaert Frank: 
raadsleden;  

  Bruynseels Werner, Pelgrims Stefaan: externen  
  en Van Herck Priscilla: secretaris  
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