Raadsbesluit

Besluit van de raad van bestuur in besloten vergadering van 25 mei 2022

Aanwezigen
Sami Souguir, voorzitter; Marc Heughebaert, ondervoorzitter; Karin Temmerman, Tine Boucké, Gert
Robert, Jef Van Pee, leden

Verontschuldigd
Yeliz Güner, Koen Hostyn, leden

Vertegenwoordigers
Sami Souguir, voorzitter, voor Yeliz Güner, lid

Afwezig
Alexander Van Hoecke, lid

Waarnemers
Frank Van Goethem, directeur Bedrijfsvoering sogent; Sylvianne Van Butsele directeur Strategie en
Operaties sogent; Steven Heyse, kabinet schepen Souguir
Volgnummer

Dossier voor de raad van bestuur van

Dossierbeheerder

25 mei 2022

Niels Dewart – 09 269 69 21

2022/05-10

Mieke Van Draege – 09 269 69 23
Stephanie Van Burm – 09 269 69 00

Onderwerp
Jaarrekening 2021 volgens vennootschapswetgeving en jaarrekening 2021 volgens de beleidsen beheerscyclus – vaststelling en voorlegging van beide jaarrekeningen 2021 aan gemeenteraad Stad Gent – bestemming van het resultaat van het boekjaar 2021 – goedkeuring
DE RAAD VAN BESTUUR,

Aanhef
Volgende bepalingen zijn van toepassing inzake bevoegdheid:
─

Statuten

─

Reglementen van inwendige orde van de raad van bestuur en van het directiecomité

De beslissing wordt genomen op grond van volgende reglementering:
─

Decreet Lokaal Bestuur (m.n. artikel 243)
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─

Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de
lokale en de provinciale besturen

─

Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleidsen beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen

Bijlagen:
─

bijlage 1: jaarrekening 2021 volgens vennootschapswetgeving

─

bijlage 2: draft van het commissarisverslag betreffende de jaarrekening 2021 volgens
vennootschapswetgeving

─

bijlage 3: jaarrekening 2021 volgens de beleids- en beheerscyclus

─

bijlage 4: overzicht van alle beleidsdoelstellingen

─

bijlage 5: overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

─

bijlage 6: overzicht van de personeelsinzet

─

bijlage 7: overzicht van de verbonden entiteiten

Motivering
In het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) is bepaald dat de raad van bestuur zich uitspreekt over de vaststelling van de jaarrekening voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft (artikel 243, §1 DLB).
De gemeenteraad brengt advies uit bij de jaarrekening van het autonoom gemeentebedrijf en, als de
gemeenteraad geen advies heeft verstuurd aan de toezichthoudende overheid binnen een termijn van
vijftig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van de jaarrekening door het gemeentebestuur,
wordt de gemeenteraad geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht (artikel 243, §2 DLB).
Als de toezichthoudende overheid geen besluit heeft verzonden over de goedkeuring van de jaarrekening binnen een termijn van honderdvijftig dagen, wordt ze geacht de jaarrekening goed te keuren.
Die termijn gaat in op de dag nadat de gemeente de toezichthoudende overheid op de hoogte heeft
gebracht van de bekendmaking van de jaarrekening van het autonoom gemeentebedrijf, met toepassing van artikel 286, §1 DLB (bekendmaking via de webtoepassing van de gemeente), en het autonoom gemeentebedrijf de digitale rapportering erover aan de Vlaamse Regering heeft bezorgd.
Sogent maakt twee jaarrekeningen op: een jaarrekening volgens de vennootschapswetgeving en een
jaarrekening volgens de beleids- en beheerscyclus (BBC).
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Door medewerkers van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur werd meegedeeld dat de regels zoals vermeld in artikel 243 DLB inzake de vaststelling, advisering en goedkeuring m.b.t. de jaarrekening
geacht worden enkel van toepassing te zijn op de BBC-jaarrekening.
Bijgevolg moet de BBC-jaarrekening worden vastgesteld door de raad van bestuur, overgemaakt aan
de gemeenteraad voor advies en goedgekeurd door de toezichthoudende overheid. De jaarrekening
volgens de vennootschapswetgeving is dan vast te stellen door de raad van bestuur en, bij gebrek
aan een algemene vergadering van aandeelhouders, over te maken aan de gemeenteraad voor goedkeuring. Naast de BBC-jaarrekening is er ook nog bijkomende documentatie (bijlagen 4 t/m 7) voor de
raadsleden als achtergrondinformatie.
Jaarrekening volgens de vennootschapswetgeving:
De opbrengsten en kosten van sogent voor het boekjaar 2021, zoals deze blijken uit de jaarrekening
2021 in bijlage, kunnen als volgt worden samengevat:
De totale opbrengsten bedragen 18.376.561 € waarvan:
Omzet
Voorraadvermindering nav verkopen

5.243.208
-1.780.612

Geproduceerde vaste activa

234.513

Andere bedrijfsopbrengsten

14.055.935

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten

263.695

Recurrente financiële opbrengsten

359.823

Niet-recurrente financiële opbrengsten

0

De totale kosten bedragen 17.448.260 € waarvan:
Handelsgoederen, grond en hulpstoffen

6.812.696

Diensten en diverse goederen

2.541.756

Bezoldigingen en sociale lasten en pensioenen

5.766.340

Afschrijvingen en waardeverminderingen

1.645.878

Waardeverminderingen op voorraad

0

Waardeverminderingen op handelsvorderingen

0
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Voorzieningen voor risico’s en kosten

-72.069

Andere kosten

102.557

Niet-recurrente bedrijfskosten
Recurrente financiële kosten

0
650.826

Niet-recurrente financiële kosten
Belastingen op het resultaat

0
275

Dit resulteert in een winst van het boekjaar 2021 ten bedrage van 928.301 €. Er wordt voorgesteld
deze winst over te dragen naar het volgend boekjaar.
Jaarrekening volgens beleids- en beheerscyclus:
Sogent sluit het jaar 2021 af met een budgettair resultaat van -11.007.671 € en heeft hierdoor een gecumuleerd budgettair resultaat van 4.177.404 €.

Op voorstel van het directiecomité van 9 mei 2022.
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BESLIST HET VOLGENDE: MET 6 STEMMEN VOOR, 0 TEGEN BIJ 1 ONTHOUDING
•

Artikel 1: de jaarrekening volgens de vennootschapswetgeving betreffende het boekjaar 2021
vast te stellen zoals opgenomen als bijlage;

•

Artikel 2: de winst van het boekjaar 2021 ten bedrage van 928.301 € over te dragen naar het volgende boekjaar;

•

Artikel 3: de jaarrekening 2021 volgens de vennootschapswetgeving, zoals opgenomen als bijlage, voor te leggen ter goedkeuring aan de gemeenteraad van de Stad Gent;

•

Artikel 4: de jaarrekening 2021 volgens de beleids- en beheerscyclus vast te stellen zoals opgenomen als bijlage;

•

Artikel 5: de jaarrekening 2021 volgens de beleids- en beheerscyclus, zoals opgenomen als bijlage, voor te leggen voor advies aan de gemeenteraad van de Stad Gent en de digitale rapportering erover te bezorgen aan de Vlaamse Regering.

Ondertekening
Namens de raad van bestuur, goedgekeurd in zitting van 25 mei 2022
Lid van het directiecomité

Voorzitter raad van bestuur

(w.g.)

(w.g.)

Frank Van Goethem

Sami Souguir

Voor eensluidend verklaard afschrift,
Gent, 30 mei 2022
de secretaris,

Hilde
Buyle
(Signatur
e)

Digitaal
ondertekend
door Hilde Buyle
(Signature)
Datum:
2022.05.30
09:46:24 +02'00'

Hilde Buyle
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