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AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF SCHOTEN (AGBS)

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BESLUITEN
VAN DE RAAD VAN BESTUUR

VAN 25 JUNI 2019

Aanwezig: Paul De Swaef, voorzitter.

Erik Block, Piet Bouciqué, Sandra Lauryssen, Wouter Rombouts, Tom Van 
Grieken, Nadine Van Mol, Paul Valkeniers, Kurt Vermeiren, bestuurders.

Johan Vijgen, secretaris.

Verontschuldigd: Maya De Backer, bestuurder.

Afwezig: Lieve Vermeiren, bestuurder.

VASTSTELLING JAARREKENING 2018

De raad van bestuur,

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 21 december 2017;

Gelet op de wet van 17 juli 1975 op de boekhoudingen van de ondernemingen, zoals gewijzigd of 
vervangen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en

beheerscyclus, zoals gewijzigd;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels, zoals 
gewijzigd;

Gelet op de statuten van het AGB Schoten, goedgekeurd door de gemeenteraad op 5 februari 2009 en

gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit d.d. 30 mei 2013 en 21 december 2017;

Overwegende dat de raad van bestuur volgens artikel 43 van de statuten beslist over de 
resultaatsbestemming;

Overwegende dat het te bestemmen resultaat van het boekjaar 2018 € 184.005,28 bedraagt en wordt 
voorgesteld om de verplichte 5% ( € 9.200,26)  toe te voegen aan de wettelijke reserves, € 25.000 uit 
te keren aan de gemeente Schoten en € 310.228,06 over te dragen naar het volgende boekjaar;

Overwegende dat de BBC-jaarrekening afsluit met een gecumuleerde budgettaire resultaat van € 
1.159.661, een balanstotaal van € 4.625.849,55 en een overschot van het boekjaar van € 184.005,28;

Overwegende dat de statutaire jaarrekening (NBB) afsluit met een balanstotaal van € 4.625.849,55 en 
een winst van het boekjaar van € 184.005,28;

Gelet op de algemene toelichting gegeven door Dennis Talemans van Q&A;

Gelet op de gevoerde bespreking;

Besluit: 

Artikel 1
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De raad van bestuur beslist om de te bestemmen winst, bestaande uit het resultaat van het boekjaar 
2018 € 184.005,28 en de overgedragen winst € 160.423,04, zijnde € 344.428,32 als volgt te 
bestemmen: 

5% wettelijke reserve €     9.200,26

Uit te keren aan de gemeente Schoten €   25.000,00

over te dragen naar het volgende boekjaar € 310.228,06

Artikel 2

De BBC-jaarrekening van het boekjaar 2018 van het AGBS vast te stellen zoals overgemaakt aan deze 
vergadering van de raad van bestuur. Deze jaarrekening sluit af met een gecumuleerde budgettaire 
resultaat van € 1.159.661, een balanstotaal van € 4.625.849,55 en een overschot van het boekjaar van € 
184.005,28

Artikel 3

De statutaire jaarrekening (NBB) van het boekjaar 2018 van het AGBS vast te stellen zoals 
overgemaakt aan deze vergadering van de raad van bestuur. Deze jaarrekening sluit af een balanstotaal 
van € 4.625.849,55 en een winst van het boekjaar van € 184.005,28

Artikel 4

De BBC-jaarrekening en de statutaire jaarrekening van het boekjaar 2018 worden ter goedkeuring 
voorgelegd aan de gemeenteraad van 12 september 2019.

Artikel 5

De raad van bestuur geeft opdracht om het uit te keren bedrag van € 25.000 over te maken aan de 
gemeente Schoten.

De secretaris,

Johan Vijgen

De voorzitter,

Paul De Swaef

Voor eensluidend afschrift,

De secretaris,

Johan Vijgen

De voorzitter,

Paul De Swaef


