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BELEIDSNOTA : DOELSTELLINGENREALISATIE 
 

Deze doelstellingenrealisatie maakt onderdeel uit van de beleidsnota van de jaarrekening. De 

doelstellingenrealisatie verwoordt het beleid dat het AG Energiebesparingsfonds gedurende het 

financiële boekjaar 2019 heeft gevoerd en bevat: 

1. per prioritaire beleidsdoelstelling, opgenomen in het budget, een overzicht van de realisaties van 

de onderliggende actieplannen en acties; 

2. per actieplan van de prioritaire beleidsdoelstellingen, opgenomen in het budget, een overzicht 

van de ontvangsten en uitgaven van het financiële boekjaar 2019. 

 

1HWN01 : Antwerpen is een duurzame stad 
 

1HWN0102 : Een onderbouwd, gedragen en ondersteunend energie- en milieubeleid is 
gevoerd en het goede voorbeeld is door onszelf gegeven 
 
1HWN010203 : Het EcoHuis geeft informatie, advies en ondersteuning over duurzaam 
(ver)bouwen, slim energie- en waterverbruik, de vergroening van de woonomgeving en 
gezond wonen in de stad 
 
Budget 

  Jaarrekening Eindbudget Initieel Budget 

Exploitatie 
Ontvangsten 770.326 756.001 842.865 

Uitgaven 536.214 676.120 734.418 

Investering 
Ontvangsten 23.232 0 0 

Uitgaven 80.546 146.476 57.500 

Andere 
Ontvangsten 3.694.815 5.034.940 5.034.940 

Uitgaven 3.694.815 5.034.940 5.034.940 

 
 

Acties 
1HWN010203   

Het EcoHuis geeft informatie, advies en ondersteuning over duurzaam (ver)bouwen, slim 

energie- en waterverbruik, de vergroening van de woonomgeving en gezond wonen in de stad 
Status: Nieuw 

Realisatietermijn: 2014 - 2019 

 

Onder actie 1HWN010203 staat het AG Energiebesparingsfonds in voor het ontwikkelen en 

aanwenden van financiële en dienstverlenende instrumenten om op duurzame wijze het 

energieverbruik van de inwoners van de stad Antwerpen te reduceren. Met energieleningen 

helpt het AG Energiebesparingsfonds de Antwerpenaar en in het bijzonder de sociaal zwaksten 

om energiebesparende investeringen in particuliere woning in Antwerpen te realiseren en zo 

het energieverbruik ervan te verminderen. Daarbij staat een geïntegreerde werking met het 

EcoHuis voorop om een kwalitatieve communicatie en adviesverstrekking te voeren. 

In 2019 werden in totaal 204 energieleningen toegekend en 199 energieleningen opgenomen. 

In dit opstartjaar voor energiescans werden 646 basisscans en 56 opvolgscans type1 

uitgevoerd. Ongeveer 20 opvolgscans type 2 (renovatiebegeleidingen) werden opgestart, maar 

nog niet afgerond.  
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BELEIDSNOTA : FINANCIËLE TOESTAND 
 

Volgens artikel 35 van de beleids- en beheerscyclus bevat de financiële toestand minstens: 1° 

een vergelijking van het resultaat op kasbasis in de jaarrekening met het resultaat op kasbasis 

in het budget; 2° een vergelijking van de autofinancieringsmarge in de jaarrekening met de 

autofinancieringsmarge in het budget. 

De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken:  
 

1. het resultaat op kasbasis:  

dit is het gecumuleerde budgettaire resultaat verminderd met de bestemde gelden. Het gecumuleerde 

budgettaire resultaat is het geheel aan beschikbare liquide middelen en geldbeleggingen waarover het 

bestuur zou beschikken op het einde van het financiële boekjaar als ze al haar vorderingen op korte termijn 

zou geïnd hebben en al haar schulden op korte termijn zou betaald hebben. Als de raad een gedeelte van de 

middelen reeds heeft voorbestemd voor toekomstige uitgaven zijn deze middelen uiteraard niet meer 

beschikbaar om courante uitgaven mee te doen. Deze bestemde gelden worden bijgevolg afgetrokken van 

het gecumuleerde budgettaire resultaat om het beschikbare resultaat op kasbasis te bekomen.  

 

 Resultaat op kasbasis 2019 Jaarrekening Eindbudget 

 € 707.806 € 464.414 

 

Het cijfer van het resultaat op kasbasis en de vergelijking is terug te vinden in de corresponderende rubriek 

van het schema J5 – De liquiditeitenrekening. 

 

2. de autofinancieringsmarge:  

dit is het verschil tussen enerzijds het deel van de ontvangsten en uitgaven uit exploitatie dat gebruikt kan 

worden voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven, en anderzijds de netto periodieke 

leningsuitgaven, m.a.w. hoeveel van de middelen die het bestuur heeft gegenereerd uit de exploitatie blijven 

er, na de vereffening van de geplande en lopende netto periodieke leningsuitgaven, over om nieuwe 

investeringen zelf te financieren of om de leningslasten van bijkomende leningen te dragen. 

 

 Autofinancieringsmarge 2019 Jaarrekening 2019 Eindbudget 2019 

  € 234.112 € 79.881 

 

Het cijfer van de autofinancieringsmarge eindbudget 2019 is terug te vinden in de corresponderende rubriek 

van schema M2 bij de budgetwijziging 2019.  

Het cijfer van de autofinancieringsmarge jaarrekening 2019 is als volgt berekend: 

  
Autofinancieringsmarge 2017 2018 2019 

I. Financieel draagvlak (A - B) -12 412 -82 235 173.991 

A. Exploitatieontvangsten 412 956 414 162 770.326 

B. Exploitatie-uitgaven excl nettokosten van schulden (1-2) 425 368 496 397 596.335 

1. Exploitatie-uitgaven 399 736 419 594 536.214 

2. Nettokosten van de schulden -25 632 -76 803 -60.121 

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) -25 632 -76 803 -60.121 

A. Netto-aflossingen van schulden 0 0 0 

B. Nettokosten van schulden -25 632 -76 803 -60.121 

Autofinancieringsmarge (I-II) 13 220 -5 432 234.112 
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FINANCIËLE NOTA: INVESTERINGSREKENING 
 

Het AG Energiebesparingsfonds heeft momenteel slechts 1 investering gepland, met name de 

investering in de ontwikkeling en implementatie van een klantenbeheersysteem (CRM) voor 

energierenovatie coaching met portaal voor grote appartementsgebouwen. Deze ontwikkeling 

heeft vertraging opgelopen en is binnen 2019 net niet afgerond.  

 

 

INVESTERINGSVERRICHTINGEN FINANCIËLE BOEKJAAR  
 

 
 
 
 
 
 

REKENING VAN EEN AFGESLOTEN INVESTERINGSENVELOPPE 

 
Het AG Energiebesparingsfonds heeft geen investeringen afgesloten. Daarom is schema J4 (de 

rekening van een afgesloten investeringsenveloppe) leeg. 

 
Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe 
 
In het financiële boekjaar 2019 werden geen investeringsenveloppen afgesloten. 
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LIQUIDITEITENREKENING 
 

Schema J5: De liquiditeitenrekening 

RESULTAAT OP KASBASIS   Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

I. Exploitatierekening (B-A) 
 

234 112 79 881 108 447 
     A. Uitgaven  536 214 676 120 734 418 

     B. Ontvangsten  770 326 756 001 842 865 

          1.a. Belastingen en boetes  0 0 0 

          1.b. Algemene werkingsbijdrage v andere lokale overheden 286 747 288 526 288 526 

          1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0 0 

          2. Overige  483 578 467 475 554 339 

II. Investeringsrekening (B-A) 
 

-57 314 -146 476 -57 500 
     A. Uitgaven  80 546 146 476 57 500 

     B. Ontvangsten  23 232 0 0 

III. Andere (B-A) 
 

0 0 0 
     A. Uitgaven  3 694 815 5 034 940 5 034 940 

          1. Aflossing financiële schulden  1 950 560 1 518 745 1 518 745 

                    a. Periodieke aflossing  1 950 560 1 518 745 1 518 745 

                    b. Niet-periodieke aflossing  0 0 0 

          2. Toegestane leningen  1 744 255 3 516 196 3 516 196 

          3. Overige transacties  0 0 0 

     B. Ontvangsten  3 694 815 5 034 940 5 034 940 

          1. Op te nemen leningen en leasings  1 744 255 3 516 196 3 516 196 

          2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 1 950 560 1 518 745 1 518 745 

                    a. Periodieke terugvorderingen 1 950 560 1 518 745 1 518 745 

                    b. Niet-periodieke terugvorderingen 0 0 0 

          3. Overige transacties  0 0 0 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 176 797 -66 595 50 947 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 531 009 531 009 412 267 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 707 806 464 414 463 213 

VII. Bestemde gelden  (toestand op 31 december) 0 0 0 

    A. Bestemde gelden voor de exploitatie 
 

0 0 0 

    B. Bestemde gelden voor investeringen 
 

0 0 0 

    C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 
 

0 0 0 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)   707 806 464 414 463 213 

 

  
Bedrag op 

1/1 
Mutatie     

Bedrag op 
31/12 

Bestemde gelden   Jaarrekening Eindbudget 
Initieel 
budget 

  

I. Exploitatie 0 0 0 0 0 

II. Investeringen 0 0 0 0 0 

III. Andere verrichtingen 0 0 0 0 0 

Totalen 0 0 0 0 0 
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SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN 
 

BALANS 
 

Schema J6: De balans 

ACTIVA Boekjaar Vorig boekjaar 

      

I. Vlottende activa 2 379 479 2 421 997 

A. Liquide middelen en geldbeleggingen 499 463 467 995 

B. Vorderingen op korte termijn 235 371 83 720 

1. Vorderingen uit ruiltransacties 128 515 45 165 

2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 106 856 38 555 

D. Overlopende rekeningen van het actief 3 916 5 708 

E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar 
vervallen 1 640 730 1 864 573 

      

II. Vaste activa 3 482 105 3 386 758 

A. Vorderingen op lange termijn 3 404 296 3 386 758 

1. Vorderingen uit ruiltransacties 3 404 296 3 386 758 

C. Materiële vaste activa 10 948   

1. Gemeenschapsgoederen 10 948   

d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 10 948   

D. Immateriële vaste activa 66 861   

      

TOTAAL ACTIVA 5 861 584 5 808 754 

PASSIVA Boekjaar Vorig boekjaar 

      

I. Schulden 5 210 153 5 358 342 

A. Schulden op korte termijn 1 795 320 1 962 615 

1. Schulden uit ruiltransacties 154 591 98 042 

a. Voorzieningen voor risico's en kosten 127 564 77 336 

c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 27 027 20 706 

2. Schulden uit niet-ruiltransacties     

4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 1 640 730 1 864 573 

B. Schulden op lange termijn 3 414 833 3 395 727 

1. Schulden uit ruiltransacties 3 414 833 3 395 727 

a. Voorzieningen voor risico's en kosten 10 537 8 969 

2. Overige risico's en kosten 10 537 8 969 

b. Financiële schulden 3 404 296 3 386 758 

      

II. Nettoactief 651 430 450 412 

  

  
  

TOTAAL PASSIVA 5 861 584 5 808 754 
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STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN 
 

Schema J7: De staat van opbrengsten en kosten 

 

  Boekjaar Vorig boekjaar 

      

I. Kosten 592 539 326 244 

A. Operationele kosten 592 358 326 001 

1. Goederen en diensten 58 040 35 192 

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 433 007 321 067 

3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 54 533 -87 642 

5. Toegestane werkingssubsidies 5 798 4 466 

6. Andere operationele kosten 40 980 52 918 

B. Financiële kosten 182 243 

      

II. Opbrengsten 770 326 414 162 

A. Operationele opbrengsten 710 154 337 181 

1. Opbrengsten uit de werking     

3. Werkingssubsidies 708 228 337 181 

a. Algemene werkingssubsidies 708 228 337 181 

5. Andere operationele opbrengsten 1 927   

B. Financiële opbrengsten  60 171 76 981 

C. Uitzonderlijke opbrengsten     

      

III. Overschot of tekort van het boekjaar 177 786 87 918 

A. Operationeel overschot of tekort 117 797 11 180 

B. Financieel overschot of tekort 59 990 76 738 

C. Uitzonderlijk overschot of tekort     

      

IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar 177 786 87 918 

A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar     

B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar     

C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar 177 786 87 918 
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TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING 
 

1. Toelichting bij de financiële nota 
Zie in eerste instantie schema’s TJ1 t.e.m. TJ6. 

 

Toelichting van de exploitatierekening: 
Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde 

ontvangsten en uitgaven voor boekjaar 2019 op de exploitatierekening :  

 

1. Begin 2019 werd de 2% energielening voor iedereen die niet tot de sociale doelgroep 

behoorde geschrapt. Tegelijk werd de inkomensgrens voor de prioritaire doelgroep 

opgetrokken. Daarom was het moeilijk inschatten hoeveel kredieten in 2019 verstrekt 

zouden worden. Er werden uiteindelijk beduidend meer kredieten verstrekt dan verwacht. 

In 2019 werden in totaal 204 energieleningen toegekend en vervolgens 199 energieleningen 

opgenomen. De inkomsten uit de werkingsvergoeding van VEA lagen daarom in 2019 een 

stuk hoger dan verwacht bij budgetopmaak. 

2. In 2019 werd de werking van de energiescans opgestart. Dit verliep uiteindelijk met wat 

vertraging waardoor er minder scans uitgevoerd zijn dan ingeschat : er werden 646 

basisscans en 56 opvolgscans type1 uitgevoerd en ongeveer 20 opvolgscans type 2 

(renovatiebegeleidingen) opgestart maar nog niet afgerond. De inkomsten uit vergoeding 

van Fluvius voor de energiescans lagen dus een stuk lager dan geraamd. De uitgaven voor dit 

team in opstart is ook een stuk lager dan ingeschat, bijvoorbeeld omdat de opleidingskost 

volledig door Fluvius gedragen werd. 

3. De inkomsten van de werkingsvergoeding voor het takenpakket van het energiehuis stonden 

in het meerjarenplan foutief en te laag berekend.  

4. De personeelskosten lagen in 2019 lichtjes lager dan ingeschat voornamelijk door inschatting 

van deeltijds werken en het starten van de statutaire administratieve ondersteuning van de 

energiescans op personeelsenveloppe EMA. 

5. Binnen het ACER subsidieproject werden een aantal zaken anders uitgevoerd, waardoor 

kosten werden bespaard, zoals minder evenementen / evenementen in het EcoHuis in plaats 

van op andere locaties. De subsidie inkomsten op het ACER project lagen hoger dan 

ingeschat, onder andere omdat er vertraging uit vorig jaar weggewerkt werd en meer 

personeel op ingezet werd dan voorzien.  

6. De voorziening voor dubieuze debiteuren werd niet aangesproken door de goede 

kredietopvolging.  

7. Twee kosten die we via de herbestemming 2018 hadden voorzien, zijn niet doorgegaan 

aangezien Vlaanderen deze zaken opname, met onze samenwerking, met name het 

uitwerken van een klantenreis energiebesparing en het uitwerken van innovatieve 

financiering van energierenovatie in mede-eigendom. 

8. Het verschil tussen het gebudgetteerde en het gerealiseerde exploitatieresultaat voor 2019 

bedraagt € 154.230,50. Volgens de richtlijnen van het transitiefonds wordt de helft, zijnde 

€ 77.115,25 herbestemd aan renovatiebegeleiding voor doorgedreven energierenovaties in 

2020 en 2021. De andere helft wordt in 2020 teruggestort naar de stad.  
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2. Toelichting bij de investeringsrekening 
 

Het AG Energiebesparingsfonds heeft bij de opstart van het team energiescanners 

geïnvesteerd in elektrische fietsen en een paar fietskarren om energiebesparend materiaal 

in te transporteren (roerende goederen). Investeringen in tablets/hybride laptops zijn 

voorlopig uitgesteld gezien de vertraging van het klantenbeheersysteem.  

Daarnaast is er de investering in de ontwikkeling en implementatie van een 

klantenbeheersysteem (CRM) voor energierenovatie coaching met een portaal voor grote 

appartementsgebouwen (immateriële vaste activa). Deze ontwikkeling heeft vertraging 

opgelopen waardoor er minder in 2019 gefactureerd werd dan voorzien was. Het nog niet 

besteedde deel zoals te zien in TJ5 zal dus in de jaarrekening 2020 staan. 

De ontvangen investeringssubsidie betreft de subsidie op het reeds ingediende deel van de 

CRM ontwikkeling. 

 

 
 



 

 AG Energiebesparingsfonds Antwerpen / Toelichting bij de jaarrekening 2019  

 
 

 
 



 

 AG Energiebesparingsfonds Antwerpen / Toelichting bij de jaarrekening 2019  

 
 

 

 
 



 

 AG Energiebesparingsfonds Antwerpen / Toelichting bij de jaarrekening 2019  

3. Evolutie van de liquiditeitenrekening 

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening 

RESULTAAT OP KASBASIS Code 
Jaarrekening  

2019 
Jaarrekening  

2018 
Jaarrekening  

2017 

I. Exploitatiebudget (B-A)   234 112 -5 432 13 220 
     A. Uitgaven   536 214 419 594 399 736 

     B. Ontvangsten   770 326 414 162 412 956 

        1.a. Belastingen en boetes   0 0 0 

        1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden   286 747 207 190 149 933 

        1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar   0 0 0 

        2. Overige   483 578 206 972 263 023 

II. Investeringsbudget (B-A)   -57 314 0 0 
     A. Uitgaven   80 546 0 0 

     B. Ontvangsten   23 232 0 0 

III. Andere (B-A)   0 0 0 
     A. Uitgaven   3 694 815 4 352 012 3 597 661 

        1. Aflossing financiële schulden   1 950 560 2 230 689 2 189 298 

                a. Periodieke aflossing 421/4 1 950 560 2 230 689 2 189 298 

                b. Niet-periodieke aflossing 171/4 0 0 0 

        2. Toegestane leningen 2903/4 1 744 255 2 121 323 1 408 363 

        3. Overige transacties   0 0 0 

                a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 0 0 0 

                b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905 0 0 0 

     B. Ontvangsten   3 694 815 4 352 012 3 597 661 

        1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 1 744 255 2 121 323 1 408 363 

        2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden   1 950 560 2 230 689 2 189 298 

                a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 1 950 560 2 230 689 2 189 298 

                b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 0 0 0 

        3. Overige transacties   0 0 0 

                a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 0 0 0 

                b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 494-
4959 

0 0 0 

                c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 102 0 0 0 

                d. Andere overige transacties 101 0 0 0 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)   176 797 -5 432 13 220 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar   531 009 536 441 523 221 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)   707 806 531 009 536 441 

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 

  

0 0 0 

     A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0 0 0 

     B. Bestemde gelden voor investeringen 0 0 0 

     C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0 0 0 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)   707 806 531 009 536 441 

  

Bestemde gelden 
Jaarrekening  

2019 
Jaarrekening  

2018 
Jaarrekening  

2017 

I. Exploitatie 0 0 0 

II. Investeringen 0 0 0 

III. Andere verrichtingen 0 0 0 

Totaal bestemde gelden 0 0 0 
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4. Overzicht werkings- en investeringssubsidies 
 

In de TJ2 staan onder toegestane werkingssubsidies enkele kosten uit het  

Interreg-NWE subsidieproject ACER vermeld, met name de kosten voor de First Level 

Controller die de kostenclaims moet auditeren en de vooraf afgesproken shared cost 

betaald aan de hoofdpartner van het project.  
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5. Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen  
 

Tabel 2 bevat afschrijvingen van de fietsen en fietskarren. De investering in de CRM wordt pas afgeschreven op het moment dat die volledig 

opgeleverd en in gebruik genomen is.  

 

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa  

  Boekwaarde op 1/1 Investeringen Desinvesteringen Herwaarderingen Waardeverminderingen Boekwaarde op 31/12  

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0  

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en 
soortgelijke entiteiten 

0 0 0 0 0 0  

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0 0 0 0 0 0  
D. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0  
E. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0  

Totaal financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0  

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa 

  Boekwaarde op 1/1 Investeringen Desinvesteringen Herwaarderingen Afschrijvingen Waardeverminderingen Boekwaarde op 31/12 

I. Gemeenschapsgoederen 0 13 685 0 0 -2 737 0 10 948 

A. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 0 

B. Wegen en overige infrastructuur 0 0 0 0 0 0 0 

C. Installaties, machines en uitrusting 0 0 0 0 0 0 0 

D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0 13 685 0 0 -2 737 0 10 948 

E. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0 

F. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0 

II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 

A. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 0 

B. Installaties, machines en uitrusting 0 0 0 0 0 0 0 

C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0 0 0 0 0 0 0 

D. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0 

III. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 

A. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 0 

B. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal materiële vaste activa 0 13 685 0 0 -2 737 0 10 948 
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3. Mutatiestaat van de financiële schulden 

  Boekwaarde op 1/1 Nieuwe leningen/leasings Aflossingen Overboekingen LT naar KT Boekwaarde op 31/12 

I. Financiële schulden op lange termijn 3 386 758 1 744 255 0 -1 726 717 3 404 296 

     B. Financiële schulden ten laste van derden 3 386 758 1 744 255 0 -1 726 717 3 404 296 

          1. Leningen ten laste derden 3 386 758 1 744 255 0 -1 726 717 3 404 296 

II. Schulden op korte termijn 1 864 573 0 -1 950 560 1 726 717 1 640 730 

     B. Financiële schulden ten laste van derden 1 864 573 0 -1 950 560 1 726 717 1 640 730 

          1. Leningen ten laste derden 1 864 573 0 -1 950 560 1 726 717 1 640 730 

Totaal financiële schulden 5 251 331 1 744 255 -1 950 560 0 5 045 026 

 

4. De mutatiestaat van het nettoactief 

Mutatiestaat van het nettoactief Overig nettoactief 

Herwaar- 

Gecumuleerd resultaat 

Investerings- 

TOTAAL derings- subsidies en 

reserve schenkingen 

I. Balans op einde boekjaar  2017 289 983 0 72 511   362 494 

II. Boekhoudkundige wijzigingen           

III. Herwerkte balans 289 983 0 72 511 0 362 494 

IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar  2018   0 87 918 0 87 918 

     A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief   0   0 0 

          1. Toevoeging aan herwaarderingen   0     0 

          2. Terugneming van herwaarderingen (-)   0     0 

          3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen       0 0 

          4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)       0 0 

     B. Overschot/tekort van het boekjaar  2018     87 918   87 918 

V. Balans op einde boekjaar  2018 289 983 0 160 429 0 450 412 

VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar  2018   0 177 786 23 232 201 018 

     A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief   0   23 232 23 232 

          1. Toevoeging aan herwaarderingen   0     0 

          2. Terugneming van herwaarderingen (-)   0     0 

          3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen       23 232 23 232 

          4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)       0 0 

     B. Overschot/tekort van het boekjaar  2019     177 786   177 786 

VII. Balans op einde boekjaar  2019 289 983 0 338 215 23 232 651 430 
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6. Gebeurtenissen na balansdatum 
 
Bij de opmaak van de jaarrekening is duidelijk dat het AG Energiebesparingsfonds 

Antwerpen door de COVID-19 crisis een impact zal ondervinden.  

De grootste impact bevindt zich in de werking van de energiescans. Deze werking ligt 

voorlopig stil, aangezien de huisbezoeken tijdelijk niet toegelaten zijn. Momenteel wordt er 

dus een wachtlijst aangelegd, waardoor bij heropstart er meteen veel energiescans zullen 

kunnen uitgevoerd worden. In 2020 zullen er daarom wel minder energiescans uitgevoerd 

worden en zal er daarom minder werkingsvergoeding voor de energiescans ontvangen 

worden. Het verlies wordt op maximaal 30.000 EUR per maand geschat. 

Wat betreft de energieleningen is het effect minder duidelijk. Momenteel is het aantal 

nieuwe kredietaanvragen nauwelijks verminderd. De contracten kunnen intussen ook 

digitaal ondertekend worden. Aangezien er in 2019 meer kredieten afgesloten waren dan 

ingeschat, zullen we voor 2020 de inschatting niet verhogen, maar ook niet verlagen. We 

verwachten dus ongeveer ongewijzigde werkingsvergoeding voor de energieleningen. 

Wat betreft het ACER subsidieproject verwachten we geen impact, aangezien we in de 

laatste maanden van het project zitten en Interreg een maand extra tijd heeft voorzien om 

een eventueel effect op te vangen.  

 
7. Continuïteit / Going concern 
 

Op basis van bovenstaande inschattingen van inkomensverlies, de overige 

werkingsvergoedingen, het eigen vermogen en het feit dat het AG Energiebesparingsfonds 

volle dochteronderneming van de stad Antwerpen is, zijn we van oordeel dat de going 

concern/continuïteit niet in het gedrang komt.  
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8. Waarderingsregels 
 

Waarderingsregels AG Energiebesparingsfonds Antwerpen 

 

De jaarrekening van het  AC Energiebesparingsfonds Antwerpen – kortweg EBF- wordt 

opgesteld in overeenstemming met  artikel 140 van het 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 en latere wijzigingen. 

De raad van bestuur bepaalt, met naleving van de bepalingen van dit besluit, de regels die 

gelden voor: 
1. De waardering van de inventaris van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen 

van het bestuur van welke aard ook; 

2. De vorming en de aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 

voor risico's en kosten; 

3. De herwaarderingen. 

In deze toelichting bij de jaarrekening worden die waarderingsregels zo samengevat dat een 

voldoende nauwkeurig inzicht wordt verkregen in de toegepaste waarderingsmethoden per 

rubriek. De gemeenteraad keurt met de jaarrekening ook de waarderingsregels goed.  

Hierna worden de waarderingsregels opgesomd die van toepassing zijn met ingang van 1 

januari 2015.  

Algemene waarderingsregels  
( conform artikelen 140 tot 148 van het besluit Vlaamse regering d.d. 25/06/2010) 

De jaarrekening dient een getrouw beeld te geven van de financiële positie en de resultaten 

van het EBF. De waardering van de posten in de balans en de resultatenrekening zullen steeds 

met dit doel voor ogen dienen te gebeuren. 

De waarderingen dienen te gebeuren met voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw om zo 

tot een correcte weergave te komen van de financiële gezondheid van het EBF. 

Elke bestanddeel van het vermogen wordt afzonderlijk gewaardeerd. 

De waarderingsregels worden opgesteld met het oog op verwachte toekomstige activiteiten 

en continuïteit van de werking 

De waarderingsregels  moeten van het ene boekjaar op het andere boekjaar identiek blijven 

en stelselmatig worden toegepast.  Eventuele afwijkingen  dienen in de jaarrekening 

toegelicht en vermeld te worden.  

Ontvangsten en uitgaven uit transacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen de 

contante wisselkoers op de datum van de transactie.  

 

Elk actiefbestanddeel wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde onder aftrek van de 

eventuele afschrijvingen en eventuele waardeverminderingen.   

 

Specifieke waarderingsregels 
( conform artikelen 149 tot 160  van het besluit Vlaamse regering d.d. 25/06/2010) 

Aanschaffingswaarde  

Onder aanschaffingswaarde wordt verstaan: de aanschaffingsprijs, de vervaardigingsprijs of 

de schenkingswaarde. 

Afschrijvingen  

Afschrijvingen zijn de bedragen ten laste genomen van de staat van opbrengsten en kosten, 

met betrekking tot de materiële en immateriële vaste activa waarvan de gebruiksduur beperkt 

is, om hetzij het bedrag van de aanschaffingskosten van deze vaste activa te spreiden over 
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hun waarschijnlijke nuttigheids – of gebruiksduur, hetzij om deze kosten ten laste te nemen 

op het ogenblik waarop zij worden aangegaan.  

Jaarlijks afschrijvingsbedrag = boekhoudkundige waarde – restwaarde/ resterende 

gebruiksduur  

 

Immateriële vaste activa   

Onder de immateriële vaste activa worden duurzame kosten van onderzoek en ontwikkeling, 

concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken, goodwill en vooruitbetalingen op 

immateriële vaste activa geactiveerd, telkens de initiële aanschaffingswaarde groter dan of 

gelijk is aan 1.000,00 euro, inclusief BTW.  

Immateriële vaste activa, van derden verworven of verkregen door inbreng, worden 

gewaardeerd aan aanschaffingswaarde. De andere worden gewaardeerd tegen 

vervaardigingsprijs voor zover deze niet hoger is dan de voorzichtige raming van de 

gebruikswaarde of het toekomstig rendement. 

Herwaarderingen op immateriële vaste activa zijn sinds het boekjaar dat aanvangt na 31 

december 1983 niet meer toegestaan. 

Afschrijvingen van immateriële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden geboekt op 

basis van de aanschaffingswaarde, en worden afgeschreven lineair afgeschreven over een 

periode van 5 jaar.  

 

Materiële vaste activa   

Onder de materiële vaste activa worden duurzame, tastbare bedrijfsmiddelen opgenomen met 

een gebruiksduur van meer dan één boekjaar, waarvan de initiële aanschaffingswaarde groter 

dan of gelijk is aan 1.000,00 euro, inclusief BTW. 

De waardering gebeurt aan aanschaffingsprijs of vervaardigingsprijs. 

Herwaarderingen op materiële vaste activa zijn toegestaan indien de waarde van de activa die 

voor herwaardering in aanmerking komen op vaststaande en duurzame wijze uitstijgt boven 

hun boekwaarde en dit in functie van het nut voor de organisatie. De aldus uitgedrukte 

meerwaarde moet worden verantwoord door de rendabiliteit. 

Heeft de herwaardering betrekking op materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur, 

dan wordt op basis van de geherwaardeerde waarde afgeschreven, en dit over de 

vermoedelijke resterende gebruiksduur van de betrokken activa. De 

herwaarderingsmeerwaarden moeten geïndividualiseerd op het passief van de balans worden 

opgenomen en worden daar behouden zolang de goederen waarop zij betrekking hebben niet 

werden gerealiseerd. 

Deze meerwaarden mogen worden overgebracht naar een reserve tot het beloop van de op de 

meerwaarde geboekte afschrijvingen. Bij latere minderwaarde worden mogen de 

herwaarderingsmeerwaarden afgeboekt worden tot het beloop van het nog niet afgeschreven 

gedeelte van de meerwaarde. 

Afschrijvingen van materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden geboekt op 

basis van de eventuele geherwaardeerde aanschaffingswaarde, voor het volledige boekjaar, 

ongeacht de datum van aanschaf, en volgens de waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur. 

Voor materiële vaste activa met onbeperkte gebruiksduur worden, bij een duurzame 

minderwaarde of ontwaarding, waardeverminderingen geboekt. 

De materiële vaste activa worden lineair afgeschreven volgens volgende onderstaande 

afschrijvingspercentages: 

1. Materieel en uitrusting:10% en 20% 

2. Kantoormaterieel:20% en 33% 

3. Informatica:20% en 33% 
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4. Meubilair:10% 

Bijkomende afschrijvingen en waardeverminderingen 

Op materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur wordt aanvullend afgeschreven 

indien hun boekwaarde hoger is dan de gebruikswaarde ingevolge technische ontwaarding of 

wegens wijziging van economische of technologische omstandigheden, of wanneer ze buiten 

gebruik gesteld zijn of niet meer duurzaam tot de activiteit bijdragen en de waarschijnlijke 

realisatiewaarde lager is dan de boekwaarde. 

In geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding wordt voor de materiële vaste activa 

met onbeperkte gebruiksduur een uitzonderlijke minderwaarde geboekt. 

 

Schenkingen van erfgoed 

Niet van toepassing voor het EBF. 

 

Financiële vaste activa 

De aandelen en belangen die het  EBF Antwerpen  als participatie aanhoudt, worden 

geactiveerd aan hun aanschaffingswaarde. De eventueel nog te storten bedragen worden in de 

boekhouding afzonderlijk tot uitdrukking gebracht. 

Op balansdatum worden jaarlijks de financiële vaste activa beoordeeld. In geval van een 

duurzame minderwaarde of ontwaarding, of indien er voor het geheel of een gedeelte van de 

vordering onzekerheid ontstaat omtrent de terugbetaling, wordt een waardevermindering 

geboekt. 

 

Vorderingen  

De vorderingen worden opgenomen aan nominale waarde. De vorderingen in het kader van 

de stedelijke en bovenlokale subsidies (stad Antwerpen, FRGE, …) m.b.t. werkingskosten, 

die niet overdraagbaar zijn, worden opgenomen ten belope van het bedrag dat op de 

balansdatum effectief verworven is, d.i. in de meeste gevallen het bedrag van de 

verantwoorde kosten, verminderd met de door de subsidiërende overheid verworpen 

uitgaven. Toelagen en werkingssubsidies die overdraagbaar zijn naar de volgende boekjaren 

worden opgenomen ten belope van het contractueel overeengekomen bedrag. 

 

Voorraden  

De voorraden worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs. Hieronder wordt verstaan: 

1. de aankoopprijs en bijhorende kosten indien de goederen worden aangeschaft bij derden; 

2. indien de goederen zelf worden geproduceerd: de aanschaffingsprijs van de grondstoffen, 

verbruiksgoederen en hulpstoffen, en de rechtstreeks toe te rekenen productiekosten, 

vermeerderd met het volledige of gedeeltelijke evenredige deel van de onrechtstreekse 

productiekosten. 

Als de aanschaffingsprijs hoger ligt dan de marktwaarde, wordt op balansdatum evenwel 

gewaardeerd tegen marktwaarde. 

Tevens worden de voorraden gewaardeerd volgens de volgende methode: 

1. in het redelijkerwijze materieel mogelijk is: individuele waardering van elke element; 

2. in de overige gevallen: FIFO. 

 

Geldbeleggingen en liquide middelen  

De geldbeleggingen en liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Eventuele waardeverminderingen worden bepaald op een individuele basis. Meerwaarden op 

beleggingsproducten worden pas in resultaat genomen bij realisatie. 
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Overlopende rekeningen  

Kosten of opbrengsten worden pro rata opgenomen op de balans en resultatenrekening vanaf 

250,00 euro, dit om een juiste toewijzing (afstemming) van kosten en opbrengsten aan het 

boekjaar waarop zij betrekking hebben mogelijk te maken. 

Werkingssubsidies die overdraagbaar zijn naar de volgende boekjaren worden op het passief 

opgenomen onder de rubriek ‘over te dragen opbrengsten'. 

 

Voorzieningen  

Voorzieningen worden- in voorkomend geval- gevormd met het oog op: 

1. de verplichtingen die op de vereniging rusten inzake rust- en overlevingspensioenen, 

brugpensioenen en andere gelijkaardige pensioenen of renten; 

2. de kosten van grote herstellings- of onderhoudswerken; 

3. de verliezen en risico's die voor het bedrijf voortvloeien uit persoonlijke of zakelijke 

zekerheden, verstrekt tot waarborg van schulden of verbintenissen van derden, uit 

verbintenissen tot aan- of verkoop van vaste activa, uit de uitvoering van gedane of 

ontvangen bestellingen, uit de uitvoering van gesubsidieerde projecten, uit termijnposities of 

overeenkomsten in deviezen, termijnposities of overeenkomsten op goederen, uit technische 

waarborgen verbonden aan reeds door de vereniging verrichte verkopen of diensten, uit 

hangende geschillen. 

De voorzieningen voor risico's en kosten beogen naar hun aard duidelijk omschreven 

verliezen of kosten te dekken die op balansdatum waarschijnlijk of zeker zijn, doch waarvan 

het bedrag niet vaststaat. 

Schulden  

De schulden worden gewaardeerd aan nominale waarde.  De verplichtingen met een 

contractuele looptijd van meer dan één jaar worden opgenomen onder de schulden op meer 

dan één jaar. Het gedeelte dat binnen het jaar verschuldigd is, wordt opgenomen onder de 

schulden op hoogstens één jaar. 

 

 

9. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen:  
 

Geen 


