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Openbare vergadering
Gemeente - Jaarrekening 2O18
De gemeenteraad

Feiten en context
De jaarrekening 2018 bestaat, overeenkomstig artikel 30 van voormeld besluit van 25 juni
2010, uit:
r de beleidsnota die de doelstellingenrealisatie, de doelstellingenrekening en de
financiële toestand bevat
. de financiële nota die de exploitatierekening, de investeringsrekening en de
liquiditeitenrekening bevat
. de samenvatting van de algemene rekeningen die de balans, de staat van
opbrengsten en kosten en proef- en saldibalans bevat
. de toelichting
Hogere regelgeving

.
.
.

Decreet Lokaal Bestuur
Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids-en
beheercyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor

maatschappelijk welzijn
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 van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn

Vorige beslissingen

.
.
.
.
-

Het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2018 houdende goedkeuring van
de meerjarenplanaanpassing 2018-2020 nummer 6
Het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2018 houdende goedkeuring van
de budgetwijziginÓ 2oL8/ L
Besluit van het college van burgemeester en schepenenvan2T mei 2013 houdende
goedkeuring van de waarderingsregels
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7 juni 2018 houdende
goedkeuring voorontwerp jaarrekening 2018
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De jaarrekening 2018 heeft een:

r
r

'
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Ç€cuÍtuleerd budgettaire resultaat van 1 959 336,95 euro.
overgedragen overschot van 75 225,87 euro dat bestaat uit een operationeel tekort
van 75 406,59 euro, een financieel overschotvan 606 673,29 euro en een
uitzonderlijk tekort van 456 040,82 euro.
balansresultaat op 31 december 2018 van 45 853 581,44 euro in activa en 45 853
58L,44 euro in passiva.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit:

Artikel 1.
De

jaarrekening 2018 wordt vastgesteld

Artikel 2.

De jaarrekening 2018 en een afschrift van
provinciegouverneu r,
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Voor gelijkvormig afschrift
De Pinte, 28/06/2019
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