1. Budgettaire boekhouding.
1.1. Buitengewone ontvangsten.
Netto-vastgestelde rechten

+

39.451.715,86

Overgedragen boni

-

23.052.069,48

Overboekingen tussen diensten

-

0,00

Aangepaste buitengewone ontvangsten

16.399.646,38

1.2. Buitengewone uitgaven.
Aanrekeningen

+

7.471.817,50

Overgedragen mali

-

0,00

Overboekingen tussen diensten

-

0,00

Aangepaste buitengewone uitgaven

7.471.817,50

1.3. Aangepast boekhoudkundig resultaat

8.927.828,88

2. Algemene boekhouding.
2.1. Resultatenrekening.
2.1.1. Niet kaskosten.
Toevoegingen aan de afschrijvingen

+

4.538.855,52

Waardevermindering jaarlijkse herwaardering

+

0,00

Toevoegingen aan afschrijvingen op toegestane
investeringssubsidies

+

291.993,14

Niet begrote uitzonderlijke lasten

+

0,00
4.830.848,66

Totaal niet kaskosten
2.1.2. Niet kasopbrengsten.
Meerwaarden jaarlijkse herwaardering

+

1.345.600,09

Verrekening ontvangen investeringsusbsidies

+

586.068,80

Interne werken

+

0,00

Niet begrote uitzonderlijke opbrengsten

+

0,00
1.931.668,89

Totaal niet kasopbrengsten
2.1.3. Kaskosten.
Uitzonderlijke kosten buitengewone dienst

+

2.074,59

Toevoeging aan reserves

+

0,00
2.074,59

Totaal kaskosten
2.1.4. Kasopbrengsten
Uitzonderlijke opbrengsten buitengewone dienst

+

23.717,50

Afname van de reserves

+

0,00
23.717,50

Totaal kasopbrengsten

2.2. Vaste activa.
2.2.1.

-19.894,96

Mutatie in de immateriële vaste activa

2.2.2.

Mutatie in het onroerend en roerend patrimonium

2.2.3.

Mutatie in de toegestane investeringssubsidies

2.2.4.

Mutatie in de toegestane leningen en investeringssubsidies

a.

-224.109,16
6.201.817,02

Netto boekwaarde einde jaar
Te ontvangen investeringssubsidies in kapitaal

-

6.201.817,02

Overboekingen naar K.T. en nog beschikbaar

+

0,00

a

0,00

Aangepast bedrag einde dienstjaar
b.

4.222.845,41

3.500.823,16

Netto boekwaarde eind vorig boekjaar
Te ontvangen investeringssubsidies in kapitaal
Overboekingen naar K.T.

-

Terugvordering van aflossingen leningen dj.

-

0,00

b

0,00

Aangepast bedrag einde vorig boekjaar
Aangepast bedrag van de mutatie ( a - b )

+

3.500.823,16
0,00

0,00

2.2.5.

Mutatie in andere financiële vaste activa

0,00

Mutatie in de vaste activa

3.978.841,29

2.3. Eigen vermogen.
2.3.1.

Mutatie in het beginkapitaal

2.3.2.

Mutatie in de investeringssubsidies, giften en legaten

0,00
4.631.745,43
4.631.745,43

Mutatie in het eigen vermogen

2.4. Schulden op meer dan 1 jaar.
Mutatie in de schulden op meer dan 1 jaar.
a.

Netto boekwaarde einde boekjaar

60.704.190,15

Diverse schulden

-

Ontvangen borgtochten einde boekjaar

-

0,00

Leningen overgeboekt van L.T. naar K.T. + beschikbaar

+

5.457.877,68

Aangepast bedrag einde dienstjaar

a

66.162.067,83

b.

Netto boekwaarde eind vorig boekjaar

-

55.009.606,21

Diverse schulden
Ontvangen borgtochten eind vorig dienstjaar

+

0,00
0,00

Leningen overgeboekt van L.T. naar K.T.

-

5.161.980,10

Aflossingen van leningen in het dienstjaar

-

5.161.980,08

b

55.009.606,23

Aangepast bedrag einde dienstjaar
Mutatie schulden op meer dan 1 jaar ( a - b )

0,00

11.152.461,60

2.5. Samenvatting.
2.5.1. Opbrengsten en mutaties in de passiva
4.631.745,43

Mutatie in het eigen vermogen

11.152.461,60

Mutatie in de schulden op meer dan 1 jaar

1.931.668,89

Niet-kasopbrengsten

23.717,50

Kasopbrengsten
Totalen opbrengsten en mutaties in de passiva

a

17.739.593,42

2.5.2. Kosten en mutaties in de vaste activa
Mutatie in de vaste activa

3.978.841,29

Niet-kaskosten

4.830.848,66
2.074,59

Kaskosten
Totaal kosten en mutaties in de vaste activa
2.5.3. Aangepast resultaat algemene boekhouding ( a - b )

b

8.811.764,54
8.927.828,88

3. Overeenstemming.
Aangepast boekhoudkundig resultaat

8.927.828,88

Aangepast resultaat algemene boekhouding

8.927.828,88

Verschil

0,00

