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ENTITY: EN_65035

II.A. RESULTATENREKENING VAN DE COURANTE VERRICHTINGEN
INZAKE KOSTEN EN OPBRENGSTEN

Rubriek

COURANTE KOSTEN

Bedrag

Rubriek

PRODUCTIE- EN EXPLOITATIEKOSTEN

Verkopen van door de entiteit
vervaardigde goederen en van
handelsgoederen verworven met het oog
op hun doorverkoop – "tweedehands"
verkopen en bijkomstige verkopen – Zelf
geproduceerde vaste activa

Aankopen van grondstoffen voor
bewerking

0,00

700

604 (-)

Ontvangen kortingen, ristorno's en
rabatten op aankopen van grondstoffen
voor bewerking (die aanleiding geven tot
terugbetaling)

0,00

607 (±)

Voorraadwijzigingen van grondstoffen
voor bewerking
Aankopen van hulpstoffen voor bewerking

601

Bedrag

PRODUCTIE- EN
EXPLOITATIEOPBRENGSTEN

Aanwending van consumptiegoederen en
diensten van derden voor bewerking of
doorverkoop

600

COURANTE OPBRENGSTEN

Verkopen van door de boekhoudkundige
entiteit vervaardigde goederen

0,00

701 (-)

Toegekende kortingen, ristorno's en
rabatten (die aanleiding geven tot
terugbetaling) op verkopen van
vervaardigde goederen

0,00

0,00

702 (±)

0,00

0,00

703 (±)

Wijzigingen in de voorraad goederen in
bewerking
Wijzigingen in de voorraad eindproducten
(door de entiteit)
Verkopen van handelsgoederen
verworven met het oog op hun
doorverkoop

0,00

604 (-)

Ontvangen kortingen, ristorno's en
rabatten op aankopen van hulpstoffen
voor bewerking (die aanleiding geven tot
terugbetaling)

0,00

704

608 (±)

Voorraadwijzigingen van hulpstoffen voor
bewerking

0,00

705

Toegekende kortingen, ristorno's en
rabatten op verkopen van
handelsgoederen verworven met het oog
op doorverkoop (die aanleiding geven tot
een terugbetaling die wordt aangerekend
als budgettaire uitgaven of als negatieve
budgettaire ontvangst)

0,00

Aankopen van diensten, werken en
studies van derden voor bewerking

0,00

605 (-)

Ontvangen kortingen, ristorno's en
rabatten op aankopen van diensten,
werken en studies van derden voor
bewerking (die aanleiding geven tot een
terugbetaling)

0,00

706

Tweedehands verkopen van in gebruik
genomen consumptiegoederen (min
toegekende kortingen, ristorno's en
rabatten)

0,00

603

Aankopen van handelsgoederen bestemd
voor doorverkoop

13 564 371,90

707

Bijkomstige verkopen van bosbouw-,
landbouw-, tuinbouw- en
visteeltproducten (min toegekende
kortingen, ristorno's en rabatten)

0,00

602
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606 (-)

609 (±)

Ontvangen kortingen, ristorno's en
rabatten op aankopen van
handelgoederen bestemd voor
doorverkoop (die aanleiding geven tot een
terugbetaling)
Voorraadwijzigingen van handelsgoederen
bestemd voor doorverkoop
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0,00

708

Zelf geproduceerde vaste activa

0,00

709

Verkoop overig materiaal

13 564 371,90

05/06/2020 00:00
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40 991,18

40 991,18

2 / 20

TIME: 2019.12
Rubriek
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COURANTE KOSTEN

Bedrag

Rubriek

Andere aanwendingen van
verbruiksgoederen en van diensten van
derden

COURANTE OPBRENGSTEN

Bedrag

Gefactureerde prestaties van diensten

610

Erelonen, vergoedingen voor geleverde
diensten en terugbetaling van loonkosten,
verschuldigd aan andere derden dan
personeelsleden en ermee gelijkgestelde
personen

52 164 260,16

710

Forfaitaire en getarifeerde rechten en
retributies die de tegenhanger vormen
van geleverde diensten

0,00

611

Terugbetalingen van individuele en
collectieve onkosten, compensatoire
onkostenvergoedingen en allerhande
beheerskosten (niet elders vermeld)
verschuldigd aan om het even welke
derde

18 576 245,65

711

Studies, opzoekingen en enquêtes
uitgevoerd door de boekhoudkundige
entiteit voor rekening van derden

0,00

612

Courante kosten voor lokalen (met
uitzondering van energiekosten)

10 048 577,17

712

0,00

613

Courante kantoorkosten en financiële
administratieve kosten

7 196 387,79

713

Tussenkomsten van de
leerlingen/studenten of van hun families
in de onderwijsuitgaven
Toegangsbewijzen, ingangsprijzen,
abonnementen en andere tussenkomsten
van derden op cultureel en sportief gebied
(andere dan in de 712)

614

Energieverbruik

1 667 290,70

714

Beschermings-, bewakings- en
beveiligingsopdrachten uitgevoerd door
de boekhoudkundige entiteit voor
rekening van derden

0,00

615

Specifieke courante kosten voor
informatica-en telematicabeheer

2 739 733,64

715

Factureringen aan derden van door de
boekhoudkundige entiteit uitgevoerde
werken van burgerlijke bouwkunde (WBB)
en werken van andere investeringen (WAI)

0,00

616

Specifieke courante werkingskosten voor
het ander materieel dan kantoormaterieel
of informatica- en telematicamaterieel
(met uitzondering van de kosten voor
energieverbruik)

2 553 734,65

716

Andere terugvorderingen van kosten
welke werden betaald door de
boekhoudkundige entiteit maar dienen
gedragen door derden (andere dan
voormelde)

617

Specifieke courante kosten gemaakt voor
werken van burgerlijke bouwkunde (met
inbegrip van de militaire
infrastructuurwerken) (met uitzondering
van de afschrijvingen op deze werken)

0,00

717

Verlenen van niet-forfaitaire of nietgetarifeerde diensten (andere dan
verhuringen - 719)

0,00

618

Aanwending van consumptiegoederen, of
als dusdanig beschouwde goederen met
betrekking tot de wapens
(Landsverdediging, Federale Politie,
Douane, Boswachters, enz.)

0,00

718

Bijdragen verschuldigd aan de
boekhoudkundige entiteit voor het
bekomen van haar financiële waarborg

0,00

719

Verhuringen van gebouwen, meubilair en
materieel (met uitsluiting van verhuringen
van terreinen - 759)

94 946 229,76

0,00

214 260 961,03

207 922,90

214 468 883,93

Directe en indirecte bezoldigingen van het
personeel en van daarmee gelijkgestelde
personen

05/06/2020 00:00

3 / 20

TIME: 2019.12

ENTITY: EN_65035

621

Salarissen, weddes en andere geldelijke
bezoldigingen van het personeel en van
daarmee gelijkgestelde personen

622

Bezoldigingen in natura van het personeel
(die aanleiding geven tot facturatie op
naam van de boekhoudkundige entiteit)

2 456 337,20

623

Aan Instellingen van Sociale Zekerheid te
storten effectieve sociale
werkgeversbijdragen

6 529 268,44

05/06/2020 00:00
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ENTITY: EN_65035
COURANTE KOSTEN

Bedrag

Rubriek

624

Aan andere entiteiten dan Instellingen van
Sociale Zekerheid verschuldigde effectieve
sociale werkgeversbijdragen

3 196 915,16

629

Toegerekende sociale
werkgeversbijdragen (die eventueel in een
nettoversie van de resultatenrekening
kunnen worden geconsolideerd met de
749)

0,00

COURANTE OPBRENGSTEN

Bedrag

71 957 667,79
Economische afschrijvingen op
oprichtingskosten, op immateriële vaste
activa en op materiële vaste activa

630

Afschrijvingen op oprichtingskosten

631

Afschrijvingen op immateriële vaste activa

3 951,05

632

Afschrijvingen op gebouwen (in de
eigenlijke zin van het woord) (los van de
onderliggende terreinen)
Afschrijvingen op bebouwde terreinen
(niet opdeelbaar in terreinen en
gebouwen)
Afschrijvingen op installaties, machines en
uitrusting voor exploitatie

51 181,50

633

634

635

636

637

Afschrijvingen op ander meubilair en
materieel dan voor exploitatie en dan in
leasing (factuurbedrag hoger dan 500
EURO)
Afschrijvingen op materiële vaste activa
(met uitsluiting van de terreinen) in het
bezit op grond van leasing en andere
zakelijke rechten dan eigendomsrecht
(erfpacht, recht van opstal, enz.)
Afschrijvingen op werken van burgerlijke
bouwkunde (met inbegrip van de militaire
infrastructuurwerken)

0,00

0,00

157 419,37

2 289 415,60

0,00

0,00

2 501 967,52
TOTAAL PRODUCTIE- EN
EXPLOITATIEKOSTEN

TOTAAL PRODUCTIE- EN
EXPLOITATIEOPBRENGSTEN

182 970 236,97

ECONOMISCHE SUBSIDIES AAN DE
PRODUCTIE

214 509 875,11

BELASTINGEN OP DE PRODUCTIE
EN DE INVOER

640

Subsidies aan de producenten die verband
houden met de prijzen van de producten
(subsidies per eenheid geproduceerde
goederen of diensten) ("productgebonden
subsidies")

0,00

720

Belasting over de toegevoegde waarde
(BTW) (min het bedrag dat toekomt aan
de EU))

0,00

641

Aan producenten voorwaardelijk
toegekende exploitatiesubsidies (bijv. in
verband met een programmacontract)

0,00

721

Accijnzen

0,00
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642

Subsidies die overeenkomen met
rentebonificaties toegekend door de
Ondernemingen aan hun cliënten en met
huurprijsverminderingen toegekend aan
sommige producenten

0,00

722

Andere belastingen op de consumptie

0,00

643

Subsidies toegekend aan de producenten
met het oog op de vermindering van de
vervuiling en de verbetering van het
milieu

0,00

723

Belasting op de inverkeerstelling,
verkeersbelasting op de autovoertuigen
en Eurovignet

0,00
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ENTITY: EN_65035
COURANTE KOSTEN

Bedrag

Rubriek

COURANTE OPBRENGSTEN

Bedrag

644

Directe subsidies aan de producenten voor
de dekking van loonkosten (b.v.
indienstneming van werklozen)

0,00

724

Taksen op milieuhinder en ter verbetering
van het leefmilieu

0,00

645

Indirecte subisidies toegekend aan de
producenten via de inningsorganismen
van Sociale Zekerheid t

0,00

725

Registratierechten (andere dan
schenkingsrechten) - Zegelrechten en met
het Zegel Gelijkgestelde Taksen

0,00

646

Subsidies aan de producenten die
overeenstemmen met de dekking van
courante kosten van door hen uitgegeven
leningen

0,00

726

Taksen op exploitatie (drankslijterij en verbruik, spelen en weddenschappen,
spektakels en ontspanning,
verdeelautomaten, enz.)

0,00

647

Subsidies aan de producenten met het
oog op de gehele of gedeeltelijke dekking
van het tijdens het boekjaar door hen
geleden verlies

0,00

727

Administratieve taksen (die niet de prijs
uitmaken van een specifieke dienst)

0,00

648

Andere economische subsidies aan de
productie

0,00

728

Kijk- en Luistergeld (totaliteit van het Kijken Luistergeld)
Allerhande belastingen en rechten op de
productie en de invoer

0,00

729

TOTAAL ECONOMISCHE SUBSIDIES AAN DE
PRODUCTIE

TOTAAL BELASTINGEN OP DE PRODUCTIE
EN DE INVOER

0,00

BELASTINGEN EN TAKSEN TEN LASTE VAN
DE BOEKHOUDKUNDIGE ENTITEIT
619

Onroerende voorheffingen en allerhande
taksen

659

Verschuldigde belastingen op roerende
inkomsten van de boekhoudkundige
entiteit

0,00

0,00

COURANE BELASTINGEN OP INKOMEN
EN OP VERMOGEN
125 908,66

730

Personenbelasting (PB) (met uitsluiting
van de aanvullende belastingen voor de
gemeenten alsmede van de bijzondere
sociale zekerheidsbijdrage))

0,00

0,00

731

Vennootschapsbelasting (Ven.B.)

0,00

732

Rechtspersonenbelasting (RPB) en
(jaarlijkse) Taks tot vergoeding der
successierechten
Belasting van niet-inwoners (BNI) (met
uitsluiting van de verwijlinteresten maar,
wat de natuurlijke personen betreft, met
inbegrip van de aanvullende belasting die
in de plaats van de aanvullende
belastingen voor de gemeenten en de
agglomeratie wordt geheven ten gunste
van de federale overheid)

0,00

Onroerende Voorheffing (OV) (met
uitsluiting van de gemeentelijke en
provinciale opcentiemen)
Roerende voorheffing (RV)
Jaarlijkse taks op de winstdeelnemingen

0,00

Jaarlijkse taks op de collectieve
beleggingsinstellingen, op de
kredietinstellingen, op de
verzekeringsmaatschappijen
Schiet-, jacht- en visvergunningen

0,00

125 908,66

733

734

735
736
737

738
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739

Allerhande courante belastingen op
inkomen en op vermogen geheven door
de Overheid (met uitsluiting van de
verwijlinteresten)

0,00

0,00
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COURANTE KOSTEN

Bedrag

Rubriek

COURANTE OPBRENGSTEN

Bedrag

EFFECTIEVE EN TOEGEREKENDE
SOCIALE BIJDRAGEN
(andere dan deze geheven voor rekening
van de
Instellingen van Sociale Zekerheid)
741

Persoonlijke sociale bijdragen voor de
overlevingspensioenen (overlevende
echtgenoot en wezen) van de statutaire
ambtenaren in activiteit (WWP = Weduween Wezenpensioenen)

0,00

742

Andere persoonlijke sociale bijdragen van
de statutaire ambtenaren in activiteit
(andere dan deze die toekomen aan de
ISZ)
Persoonlijke sociale bijdragen van de
gepensioneerde ambtenaren en hun
rechthebbenden (andere dan deze die
toekomen aan de ISZ)
Aan de Federale Overheid verschuldigde
sociale werkgeversbijdragen voor
rustpensioenen van hun ambtenaren door
instellingen van sociale zekerheid

0,00

746

Aan de Federale Overheid verschuldigde
sociale werkgeversbijdragen voor
rustpensioenen van hun ambtenaren door
andere overheidsinstellingen

0,00

747

Aan de Federale Overheid verschuldigde
sociale werkgeversbijdragen voor
Staatsrustpensioenen van hun
ambtenaren door bepaalde openbare
ondernemingen (of ondernemingen die
vroeger het karakter hadden van
openbare onderneming)

0,00

748

Door (private en openbare)
Ondernemingen verschuldigde sociale
werkgeversbijdragen voor bepaalde door
de Overheden, andere dan ISZ, beheerde
sociale risico's

0,00

749

Toegerekende sociale
werkgeversbijdragen (welke in een nettoresultatenrekening eventueel kunnen
worden geconsolideerd met de rubriek
629)

0,00

743

745

0,00

0,00

0,00
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ENTITY: EN_65035
COURANTE KOSTEN

Bedrag

Rubriek

INTERESTEN EN ANDERE COURANTE
FINANCIËLE LASTEN – HUURPRIJZEN VOOR
TERREINEN

COURANTE OPBRENGSTEN

Bedrag

TE ONTVANGEN EN ANDERE COURANTE
FINANCIËLE INKOMSTEN – TE ONTVANGEN
HUURPRIJZEN VOOR TERREINEN EN
MINERALE
RESERVES

650

Gelopen interesten op openbare leningen
van oorspronkelijk op meer dan één jaar,
uitgegeven of overgenomen door de
boekhoudkundige entiteit, en op bij niet
aan het ARS onderworpen derden
aangegane private leningen van
oorspronkelijk op meer dan één jaar

0,00

750

Gelopen interesten op effecten van
openbare leningen van oorspronkelijk op
meer dan één jaar, uitgegeven of
overgenomen door het niet aan het ARS
onderworpen derden

0,00

651

Gelopen interesten op openbare leningen
van oorspronkelijk op ten hoogste één
jaar, uitgegeven of overgenomen door de
boekhoudkundige entiteit, en op bij niet
aan het ARS onderworpen derden
aangegane private leningen van
oorspronkelijk op ten hoogste één

0,00

751

Gelopen interesten op effecten van
openbare leningen van oorspronkelijk op
meer dan één jaar, uitgeven of
overgenomen door aan het ARS
onderworpen derden

0,00

652

Gelopen interesten op schulden in
hoofdsom inzake leasing en soortgelijke
rechten

0,00

752

Gelopen interesten op andere effecten
dan aandelen van oorspronkelijk op ten
hoogste een jaar uitgegeven of
overgenomen door niet aan het ars
onderworpen derden
(schatkistcertificaten, schatkistbons, enz.)
(met uitsluiting van de interesten op
obligaties met zerocoupon - cf.
uitgifteverschillen)

0,00

653

Gelopen interesten op private leningen
aangegaan bij aan het ARS onderworpen
derden

0,00

753

Gelopen interesten op andere effecten
dan aandelen van oorspronkelijk op ten
hoogste één jaar uitgegeven of
overgenomen door aan het ARS
onderworpen derden
(schatkistcertificaten, schatkistbons,
kasbons enz.) (met uitsluiting van de
inkomsten uit obligaties met zerocoupon cf. uitgifteverschillen)

0,00

654

Gelopen interesten op borgtochten,
consignaties en andere deposito's
ontvangen vanwege niet aan het ARS
onderworpen derden en allerhande
gelopen of verschuldigde courante
financiële kosten ten opzichte van niet aan
het ARS onderworpen derden

957 275,19

754

Gelopen interesten op toegestane private
leningen, op bankrekeningen, op
hypothecaire leningen, op budgettaire
voorschotten, op borgtochten,
consignaties en andere deposito’s
toegestaan of toevertrouwd aan niet aan
het ars onderworpen derden alsmede
andere gelopen of verschuldigde
interesten en vergelijkbare inkomsten te
ontvangen vanwege niet aan het ARS
onderworpen derden

426 377,71
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655

Gelopen interesten op borgtochten,
consignaties en andere deposito's
ontvangen vanwege aan het ARS
onderworpen derden en allerhande
gelopen of verschuldigde courante
financiële kosten ten opzichte van aan het
ARS onderworpen derden

0,00

755

Gelopen interesten op toegestane private
leningen, op borgtochten, consignaties en
andere deposito’s toevertrouwd aan
derden onderworpen aan het ARS en
andere gelopen of verschuldigde
interesten en vergelijkbare inkomsten te
ontvangen vanwege aan het ARS
onderworpen derden

0,00

656

Op de periode toe te rekenen pro rata's
van uitgifte-, aankoop- en
omruilingsverschillen terugbetalingspremies - loten van
leningen ten laste van de
boekhoudkundige entiteit

0,00

756

Op de periode toe te rekenen pro rata's
van uitgifte-, aankoop- en
omruilingsverschillen Terugbetalingspremies - loen van
lotenleningen welke toekomen aan de
boekhoudkundige entiteit

0,00
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Rubriek

COURANTE KOSTEN

657

Ten laste van afdelingen of diensten van
de boekhoudkundige entiteit langs de
debetzijde toegerekende interne
interesten (tegenhanger van de 757)
(enkel te gebruiken in het geval dat de
boekhoudkundige entiteit aan analytische
boekhouding voert)

0,00

757

Langs de creditzijde toegerekende interne
interesten tussen afdelingen of diensten
van de boekhoudkundige entiteit
(tegenhanger van de 657)

0,00

658

Huurprijzen van terreinen en
erfpachtvergoedingen voor terreinen ten
laste van de boekhoudkundige entiteit

0,00

758

Aan de boekhoudkundige entiteit
toekomende huurprijzen van de terreinen,
erfpachtvergoedingen voor terreinen en
huurprijzen van minerale reserves

0,00

759

Dividenden van aandelen en andere
kapitaalbezoldigingen afkomstig van
ondernemingen - netto-inkomsten uit
eigendommen gelegen in het buitenland

0,00

Bedrag

Rubriek

957 275,19

COURANTE OPBRENGSTEN

Bedrag

426 377,71

SOCIALE PRESTATIES
660

Rustpensioenen toegekend aan het ander
statutair Overheidspersoneel dan dit van
de Lagere Overheden en van bepaalde
Openbare Ondernemingen

0,00

661

Overlevingspensioenen toegekend aan de
overlevende echtgenoten en wezen van
het statutair personeel van de Overheid
en van bepaalde Openbare
Ondernemingen

0,00

662

Doorbetaling van het loon van de
ambtenaren in non-activiteit
Allerhande geldelijke sociale toelagen
rechtstreeks uitgekeerd aan de
ambtenaren en hun rechthebbenden

0,00

664

Pensioenen, toelagen en rentes
toegekend aan slachtoffers van oorlogen
en politieke gebeurtenissen

0,00

665

Rechtstreekse geldelijke tussenkomsten in
de ziekenhuiskosten van de bevolking (die
niet worden vereffend via Instellingen van
Sociale Zekerheid)

0,00

666

Aan gehandicapte personen toegekende
geldelijke sociale tegemoetkomingen

0,00

667

In het kader van de beroepsopleiding voor
volwassenen toegekende geldelijke sociale
tegemoetkomingen

0,00

668

Andere toegekende geldelijke sociale
tegemoetkomingen
Verstrekte of terugbetaalde sociale
prestaties in natura

0,00

663

669

0,00

0,00
0,00
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Rubriek

Bedrag

COURANTE OPBRENGSTEN

Rubriek

ANDERE INKOMENSOVERDRACHTEN DAN
SOCIALE PRESTATIES

Bedrag

ANDERE INKOMENSOVERDRACHTEN DAN
BELASTINGEN EN SOCIALE BEDRAGEN

Inkomensoverdrachten aan derden
niet onderworpen aan het ARS

Inkomensoverdrachten vanwege derden
niet onderworpen aan het ARS

649

Inkomensoverdrachten aan
Ondernemingen en aan de IZW'S ten
dienste van die Ondernemingen

0,00

670

Inkomensoverdrachten aan Gezinnen
(andere dan sociale prestaties zie 66)

0,00

760

Inkomensoverdrachten (andere dan
belastingen en sociale bijdragen)
afkomstig van Ondernemingen en IZW's
ten dienste van die Ondernemingen

671

Inkomensoverdrachten aan Instellingen
zonder winstoogmerk ten dienste van de
Gezinnen (werkingssubsidies en andere
courante inkomensoverdrachten)

4 414 355,97

761

Inkomensoverdrachten (andere dan
belastingen en sociale bijdragen)
afkomstig van Gezinnen en IZW's ten
dienste van de Gezinnen

0,00

672

Inkomensoverdrachten aan de Rest van de
Wereld

46 958 466,92

762

0,00

673

Inkomensoverdrachten aan Belgische
Instellingen van Sociale Zekerheid (ISZ)

0,00

763

674

Inkomensoverdrachten aan de Lagere
Overheden (met inbegrip van hun
Onderwijsinstellingen)

1 411 936,44

764

Inkomensoverdrachten (andere dan
belastingen) afkomstig van de Rest van de
Wereld
Inkomensoverdrachten afkomstig van
Belgische Instellingen van Sociale
Zekerheid
Inkomensoverdrachten afkomstig van de
Lagere Overheden (met inbegrip van de
Onderwijsinstellingen)

675

Inkomensoverdrachten aan niet aan het
ARS onderworpen instellingen van het
gesubsidieerd autonoom onderwijs en
courante dotaties aan diverse niet aan het
ARS onderworpen instellingen van de
federale Staat

0,00

765

Inkomensoverdrachten afkomstig van niet
aan het ARS onderworpen instellingen van
het Gesubsidieerd Autonoom Onderwijs

52 784 759,33

Inkomensoverdrachten aan de
communautaire en federale
onderwijsinstellingen en
inkomensoverdrachten binnen de
boekhoudkundige entiteit

NB:

Inkomensoverdrachten binnen de
Boekhoudkundige entiteit :
Onderwijsinstellingen niet op te
nemen daar zij op het einde van de
periode geconsolideerd worden.

05/06/2020 00:00

0,00

0,00

0,00

42 258,90

Inkomensoverdrachten aan derden
onderworpen aan het ARS
676
partim

42 258,90

Inkomensoverdrachten vanwege
derden onderworpen aan het ARS
0,00

766
partim

Inkomensoverdrachten aan de
boekhoudkundige entiteit :
Onderwijsinstelling afkomstig van aan het
ARS onderworpen derden en
Inkomensoverdrachten binnen de
boekhoudkundige entiteit :
Onderwijsinstelling (Ontvangsten)
(geconsolideerd in de resultatenrekening
van de boekhoudkundige entiteit)
NB:

0,00

Inkomensoverdrachten binnen de
Boekhoudkundige entiteit :
Onderwijsinstellingen niet op te
nemen daar zij op het einde van de
periode geconsolideerd worden.

13 / 20

TIME: 2019.12
677

Inkomensoverdrachten aan andere
institutionele overheden dan deze
waaronder de boekhoudkundige entiteit
ressorteert (courante globale dotaties,
gedeelten in de belastingen en heffingen
en andere inkomensoverdrachten)

05/06/2020 00:00

ENTITY: EN_65035
0,00

767

Inkomensoverdrachten aan de
boekhoudkundige entiteit : Institutionele
Overheid afkomstig van boekhoudkundige
entiteiten van een andere Institutionele
Groep (courante globale dotaties,
gedeelten in de belastingen (met
uitzondering van deze geheven voor
rekening van derden) en andere
inkomensoverdrachten)

0,00

14 / 20
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ENTITY: EN_65035

Rubriek

COURANTE KOSTEN

678

Inkomensoverdrachten aan ADBA's en
AOI's (andere dan Onderwijsinstellingen)
van een andere Institutionele Groep dan
deze waaronder de boekhoudkundige
entiteit ressorteert

679
partim

Inkomensoverdrachten vanwege de
boekhoudkundige entiteit aan andere
boekhoudkundige entiteiten van dezelfde
Institutionele Groep (andere dan
Onderwijsinstellingen) en
Inkomensoverdrachten binnen de
boekhoudkundige entiteit zelf (die geen
Onderwijsinstelling is)

NB:

Rubriek

COURANTE OPBRENGSTEN

0,00

768

Inkomensoverdrachten aan de
boekhoudkundige entiteit : ADBA of AOI
(andere dan Onderwijsinstelling) en
afkomstig van boekhoudkundige
entiteiten van een andere Institutionele
Groep

0,00

769
partim

Bedrag

Inkomensoverdrachten binnen de
Boekhoudkundige entiteit, andere
dan onderwijsinstellingen, niet op
te nemen daar zij op het einde van
de periode geconsolideerd
worden.

Inkomensoverdrachten aan de
boekhoudkundige entiteit afkomstig van
andere boekhoudkundige entiteiten van
dezelfde Institutionele Groep (andere dan
Onderwijsinstellingen) en
Inkomensoverdrachten binnen de
boekhoudkundige entiteit zelf (die geen
Onderwijsinstelling is) (Ontvangsten)
(geconsolideerd in de resultatenrekening
van de boekhoudkundige entiteit)

NB:

TOTAAL VAN DE COURANTE KOSTEN
(behalve interne, reeds geconsolideerde
kosten)

52 784 759,33

236 838 180,15

over te dragen naar II.C.

21 953 726,25

21 953 726,25
TOTAAL ANDERE
INKOMENSOVERDRACHTEN DAN
BELASTINGEN EN SOCIALE BEDRAGEN
TOTAAL VAN DE COURANTE OPBRENGSTEN
(behalve interne, reeds geconsolideerde
opbrengsten)

21 995 985,15

236 932 237,97

over te dragen naar II.C.
236 838 180,15

05/06/2020 00:00

0,00

Inkomensoverdrachten binnen de
Boekhoudkundige entiteit, andere
dan onderwijsinstellingen, niet op
te nemen daar zij op het einde van
de periode geconsolideerd
worden.

0,00
TOTAAL ANDERE
INKOMENSOVERDRACHTEN DAN SOCIALE
PRESTATIES

Bedrag

236 932 237,97
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TIME: 2019.12

ENTITY: EN_65035
II.B. RESULTATENREKENING VAN DE KAPITAALVERRICHTINGEN
INZAKE KOSTEN EN OPBRENGSTEN

Rubriek

KAPITAALKOSTEN

Bedrag

Rubriek

VERMOGENSHEFFINGEN
687
partim

Vermogensheffingen verschuldigd door de
boekhoudkundige entiteit

KAPITAALOPBRENGSTEN

Bedrag

VERMOGENSHEFFINGEN
0,00

771

Successierechten (door de gewesten te
boeken in de opbrengsten)

0,00

772

Rechten van overgang bij overlijden (nietRijksinwoners)
Schenkingsrechten (Registratierechten op
schenkingen onder de levenden)

0,00

Taks op het lange termijnsparen
Belastingen op het kapitaal (geheven na
de oorlog 1940-1945) (regularisaties)

0,00
0,00

773

775
776

0,00

0,00

0,00

ANDERE KAPITAALOVERDRACHTEN

ANDERE KAPITAALOVERDRACHTEN

Aan derden niet onderworpen aan het ARS

Vanwege derden niet onderworpen aan
het ARS

680

Kapitaaloverdrachten aan Ondernemingen
en aan Instellingen zonder Winstoogmerk
ten dienste van die Ondernemingen
(verschuldigde bedragen)

0,00

780

Kapitaaloverdrachten afkomstig van
Ondernemingen en IZW's ten dienste van
die Ondernemingen

0,00

681

Kapitaaloverdrachten aan Gezinnen en
aan Instellingen zonder Winstoogmerk ten
dienste van die Gezinnen

0,00

781

Kapitaaloverdrachten afkomstig van
Gezinnen en IZW's ten dienste van die
Gezinnen

0,00

682

Kapitaaloverdrachten aan de Rest van de
Wereld (verschuldigde bedragen)

0,00

782

Kapitaaloverdrachten afkomstig van de
Rest van de Wereld

0,00

683

Kapitaaloverdrachten aan Belgische
Instellingen van Sociale Zekerheid

0,00

783

0,00

684

Kapitaaloverdrachten aan de Lagere
Overheden (met inbegrip van de
onderwijsinstellingen)

0,00

784

Kapitaaloverdrachten afkomstig van de
Belgische Instellingen van Sociale
Zekerheid
Kapitaaloverdrachten afkomstig van de
Lagere Overheden (met inbegrip van hun
Onderwijsinstellingen)

685

Kapitaaloverdrachten aan Instellingen van
het Gesubsidieerd Autonoom Onderwijs
en Dotaties in kapitaal aan diverse niet
aan het plan onderworpen Instellingen
van de federale Staat

0,00

785

Kapitaaloverdrachten afkomstig van niet
aan het ARS onderworpen instellingen van
het gesubsidieerd autonoom onderwijs

0,00

0,00

05/06/2020 00:00

0,00

0,00
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ENTITY: EN_65035
KAPITAALKOSTEN

Rubriek

Bedrag

Aan derden onderworpen aan het ARS

686
partim

Kapitaaloverdrachten aan
Onderwijsinstellingen van de
Gemeenschappen en van de Federale
Overheid en Kapitaaloverdrachten binnen
de boekhoudkundige entiteit :
Onderwijsinstellingen (Uitgaven)
(geconsolideerd in de resultatenrekening
van de boekhoudkundige entiteit)

NB:

KAPITAALOPBRENGSTEN

Rubriek

Bedrag

Vanwege derden onderworpen aan het
ARS
0,00

786
partim

Inkomensoverdrachten binnen de
Boekhoudkundige entiteit :
Onderwijsinstellingen niet op te
nemen daar zij op het einde van de
periode geconsolideerd worden.

Kapitaaloverdrachten aan de
boekhoudkundige entiteit :
Onderwijsinstelling afkomstig van aan het
ARS onderworpen derden en
Kapitaaloverdrachten binnen de
boekhoudkundige entiteit :
Onderwijsinstelling (Ontvangsten)
(geconsolideerd in de resultatenrekening
van de boekhoudkundige entiteit)
NB:

0,00

Inkomensoverdrachten binnen de
Boekhoudkundige entiteit :
Onderwijsinstellingen niet op te
nemen daar zij op het einde van de
periode geconsolideerd worden.

687

Kapitaaloverdrachten aan andere
Institutionele Overheden dan deze
waaronder de boekhoudkundige entiteit
ressorteert en Vermogensheffingen
verschuldigd aan voornoemde Overheden

0,00

787

Kapitaaloverdrachten (andere dan
belastingen) ten gunste van de
boekhoudkundige entiteit : Institutionele
Overheid en afkomstig van
boekhoudkundige entiteiten van een
andere Institutionele Groep

0,00

688

Kapitaaloverdrachten aan ADBA's en AOI's
(andere dan Onderwijsinstellingen) van
een andere Institutionele Groep dan deze
waaronder de boekhoudkundige entiteit
ressorteert

0,00

788

Kapitaaloverdrachten ten gunste van de
boekhoudkundige entiteit : ADBA of AOI
(die geen Onderwijsinstelling is) van een
institutionele groep en afkomstig van
boekhoudkundige entiteiten van een
andere Institutionele Groep

0,00

689
partim

Kapitaaloverdrachten door de
boekhoudkundige entiteit aan andere
boekhoud-kundige entiteiten van dezelfde
Institutionele Groep (andere dan
Onderwijsinstellingen) en
Kapitaaloverdrachten binnen de
boekhoudkundige entiteit die geen
Onderwijsinstelling is (Uitgaven)
(geconsolideerd in de resultatenrekening
van de boekhoudkundige entiteit)

0,00

789
partim

Kapitaaloverdrachten aan de
boekhoudkundige entiteit afkomstig van
andere boekhoudkundige entiteiten van
dezelfde Institutionele Groep (andere dan
Onderwijsinstellingen) en
Kapitaaloverdrachten binnen de
boekhoudkundige entiteit (andere dan
een Onderwijsinstelling) (Ontvangsten)
(geconsolideerd in de resultatenrekening
van de boekhoudkundige entiteit)

0,00

NB:

Inkomensoverdrachten binnen de
Boekhoudkundige entiteit, andere
dan onderwijsinstellingen, niet op
te nemen daar zij op het einde van
de periode geconsolideerd
worden.

NB:

Inkomensoverdrachten binnen de
Boekhoudkundige entiteit, andere
dan onderwijsinstellingen, niet op
te nemen daar zij op het einde van
de periode geconsolideerd
worden.

0,00
TOTAAL ANDERE
KAPITAALOVERDRACHTEN

690

KAPITAALVERLIEZEN
Kapitaalverliezen opgelopen ter
gelegenheid van verkopen en afstanden
ten bezwarende titel van immateriële en
materiële vaste activa

05/06/2020 00:00

0,00
TOTAAL ANDERE
KAPITAALOVERDRACHTEN

0,00

0,00

790

KAPITAALWINSTEN
Gerealiseerde kapitaalwinsten op
verkopen en afstanden ten bezwarende
titel van immateriële en materiële vaste
activa

0,00

83 288,12
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ENTITY: EN_65035

691

Vernieling, verduistering en diefstal

0,00

692

Kapitaalverliezen op financiële transacties
(KVF)

0,00

792

693

Kapitaalverliezen vastgesteld naar
aanleiding van oninvorderbare of
verjaarde vorderingen

0,00

793

05/06/2020 00:00

Gerealiseerde kapitaalwinsten ter
gelegenheid van financiële transacties
(KWF)
Vastgestelde kapitaalwinsten ingevolge
verjaring van schulden

0,00

0,00
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ENTITY: EN_65035

Rubriek

KAPITAALKOSTEN

694

Herwaarderingsminderwaarden op
immateriële en materiële vaste activa,
andere dan werken van burgerlijke
bouwkunde, in het bezit op het einde van
het jaar
Herwaarderingsminderwaarden op
werken van burgerlijke bouwkunde in het
bezit op het einde van het jaar

0,00

794

Herwaarderingsmeerwaarden op
immateriële en materiële activa, andere
dan werken van burgerlijke bouwkunde, in
het bezit op het einde van het jaar

0,00

0,00

795

Herwaarderingsmeerwaarden op werken
van burgerlijke bouwkunde in het bezit op
het einde van het jaar

0,00

Herwaarderingsminderwaarden op
financiële activa in het bezit op het einde
van het jaar
Waardeverminderingen op activa
(positieve wijzigingen)
Kapitaalverliezen ten gevolge van de
herschatting van bestanddelen van de
balans

0,00

796

0,00

194 915,53

797

0,00

798

Herwaarderingsmeerwaarden op
financiële activa in het bezit op het einde
van het jaar
Waardeverminderingen op activa
(negatieve wijzigingen)
Kapitaalwinsten ten gevolge van de
herschatting van bestanddelen van de
balans

695

696

697
698

TOTAAL KAPITAALVERLIEZEN

TOTAAL VAN DE KAPITAALKOSTEN
(behalve interne, reeds geconsolideerde
kosten)

Bedrag

Rubriek

Bedrag

0,00
0,00

194 915,53

TOTAAL KAPITAALWINSTEN

83 288,12

194 915,53

TOTAAL VAN DE KAPITAALOPBRENGSTEN
(behalve interne, reeds geconsolideerde
opbrengsten)

83 288,12

over te dragen naar II.C.

over te dragen naar II.C.
194 915,53

05/06/2020 00:00

KAPITAALOPBRENGSTEN

83 288,12
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ENTITY: EN_65035
II.C. SAMENVATTENDE REKENING VAN DE ECONOMISCHE RESULTATEN
EN BESTEMMING VAN HET GLOBAAL SALDO

Totalen
en Rubrieken

TOTAAL VAN DE COURANTE KOSTEN (II.A.)

TOTAAL VAN DE KAPITAALVERRICHTINGEN
INZAKE KOSTEN (II.B.)
------------------TOTAAL KOSTEN

699
partim
699
partim

Totalen
en Rubrieken

Bedrag

-76 771,38

OVER TE DRAGEN RESULTAAT

ALGEMEEN TOTAAL

CONTROLE

05/06/2020 00:00

------------------TOTAAL OPBRENGSTEN

237 033 095,68

699 DOTATIES AAN DE VOORZIENINGEN VOOR
partim RISICO'S EN TOEKOMSTIGE KOSTEN

699 VERHOGING VAN HET NETTO-ACTIEF (of het
partim maatschappelijk vermogen) OF
VERMINDERING VAN HET NETTO-PASSIEF

TOTAAL VAN DE KAPITAALVERRICHTINGEN
INZAKE OPBRENGSTEN (II.B.)

194 915,53

0,00

------------------SUBTOTAAL

TOTAAL VAN DE COURANTE OPBRENGSTEN
(II.A.)

236 838 180,15

DOTATIES AAN DE EIGEN GERESERVEERDE
FONDSEN
DOTATIES AAN DE SOCIALE FONDSEN TEN
GUNSTE VAN HET PERSONEEL

0,00

Bedrag

799
partim
799
partim

83 288,12

237 015 526,09

TERUGNEMINGEN AAN DE EIGEN
GERESERVEERDE FONDSEN
TERUGNEMINGEN AAN DE SOCIALE
FONDSEN TEN GUNSTE VAN HET PERSONEEL

0,00

799 TERUGNEMINGEN AAN DE VOORZIENINGEN
partim VOOR RISICO' EN TOEKOMSTIGEKOSTEN

0,00

------------------SUBTOTAAL

-76 771,38
59 201,79

236 932 237,97

799 VERMINDERING VAN HET NETTO-ACTIEF (of
partim het maatschappelijk vermogen) OF
VERHOGING VAN HET NETTO-PASSIEF

0,00

0,00
0,00

59 201,79

237 015 526,09

237 015 526,09

ALGEMEEN TOTAAL

TRUE

237 015 526,09

237 015 526,09
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