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Steenbergen; de heer Dieter De Quick; de heer Peter Janssens; de heer Jeff Dierckx; de heer Mario Geys; mevrouw
Pauline Ceusters; de heer Wilfried Sylverans
Contactpersoon
Anke Hendrickx
Beknopte samenvatting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de statutaire jaarrekening van het boekjaar 2020 van het AGB Turnhout
goed te keuren.
De gemeenteraad wordt gevraagd om na goedkeuring van de jaarrekening kwijting te verlenen aan de bestuurders
van het AGB Turnhout.
Beschrijving
Aanleiding en context
Het AGB Turnhout maakt jaarlijks twee jaarrekeningen op die worden vastgesteld door de raad van bestuur van het
AGB Turnhout.
De statutaire jaarrekening volgens het wetboek vennootschappen en verenigingen en de BBC-jaarrekening volgens
de wetgeving van de beheers- en beleidscyclus.
De goedkeuring van de statutaire jaarrekening van een autonoom gemeentebedrijf (AGB) behoort tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering. Bij een AGB vormt de gemeenteraad de algemene vergadering.
De goedkeuring van de BBC-jaarrekening behoort tot de bevoegdheid van de toezichthoudende overheid. De
gemeenteraad moet enkel advies uitbrengen over die jaarrekening als de voltallige gemeenteraad niet de raad van
bestuur van het AGB vormt. Voor het AGB Turnhout is de gemeenteraad gelijk aan de raad van bestuur en wordt
bijgevolg geen advies gevraagd aan de gemeenteraad.
Na goedkeuring van de statutaire rekening wordt aan de gemeenteraad gevraagd kwijting te verlenen aan de
bestuurder.
De jaarrekeningen over het boekjaar 2020 werden vastgesteld op de raad van bestuur van 17 juni 2021.
De raad van bestuur brengt verslag uit over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 door middel van een
jaarverslag van de raad van bestuur aan de gemeenteraad.
Juridische grond

Het wetboek vennootschappen en verenigingen van 1 mei 2019

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

Statuten van het AGB Turnhout
Argumentatie
De raad van bestuur van het AGB Turnhout stelde de statutaire jaarrekening 2020 en de BBC-jaarrekening 2020 vast
in de zitting van 17 juni 2021.
De gemeenteraad wordt gevraagd de statutaire jaarrekening 2020 goed te keuren.
Algemene boekhouding:
De balans per 31 december 2020 geeft het volgende overzicht:
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statutaire rekening (NBB)
ACTIVA
vlottende activa
vaste activa
totaal activa

4 984 491
6 608 335
11 592 826

PASSIVA
schulden
uitgestelde belastingen
netto-actief / EV
totaal passiva

7 345 984
197 047
4 049 795
11 592 826

De resultatenrekening toont de volgende cijfers:
bedrijfswinst
financieel resultaat
uitzonderlijk resultaat
onttrekking aan uitgestelde belastingen
resultaat v/h boekjaar

statutaire rekening (NBB)
336 226
- 16 497
0
8 534
328 264

Resultaatverwerking :
te bestemmen winst van het boekjaar
overgedragen winst/verlies vorig boekjaar
overgedragen winst

statutaire rekening (NBB)
328 264
-1 887 827
-1 559 563

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Statutaire jaarrekening 2020 in bijlage.
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur omtrent de jaarrekening 2020 van het AGB
Turnhout.
Artikel 2
De gemeenteraad keurt de statutaire jaarrekening van het boekjaar 2020 van het AGB Turnhout met onderstaande
cijfers goed.
Algemene boekhouding (NBB):
Balanstotaal
Eigen vermogen
Uitgestelde belasting
Te bestemmen resultaat van het boekjaar

11 592 826
4 049 795
197 047
328 264

Artikel 3
De gemeenteraad verleent kwijting aan de bestuurders van het AGB Turnhout.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

Filip Buijs
Algemeen directeur

Peter Segers
Voorzitter gemeenteraad
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