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Gemeentelijk autonoom bedrijf Hamme - Hamse investeringsmaatschappij - jaarrekening 2018 volgens
de vennootschapswetgeving - goedkeuring - besluit

De gemeenteraad,
In open bare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
•

•
•

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van 23
maart 2019 en latere wijzigingen, i.h.b. boek 3, tite! 1, hoofdstuk 1, afdeling 1, artikel 3:1, en de
uitvoeringsbesluiten.
De statuten van het Gemeentelijk autonoom bedrijf Hamme Hamse lnvesteringsmaatschappij,
goedgekeurd door de gemeenteraad van 27 februari 2019.
De beheersovereenkomst tussen de gemeente Hamme en het Gemeentelijk autonoom bedrijf
Hamme Hamse lnvesteringsmaatschappij, goedgekeurd door de gemeenteraad van 11
september 2019.

OVERWEGINGEN:
•

•
•
•
•

11

Het bestuursorgaan is verplicht elk jaar een inventaris op te ma ken volgens de waarderingsregels
bepaald door de Koning, evenals een jaarrekening in de vorm en met de inhoud bepaald door de
Koning. Die jaarrekening bestaat uit de bala ns, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt
een geheel.
De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter
goedkeuring worden voorgelegd aan de vennoten verenigd in de algemene vergadering.
Door problemen met de goedkeuring van de jaarrekening 2017 volgens BBC kon de jaarrekening
2018 pas later met de boekhouder van het AGB besproken en afgerond worden.
De jaarrekening 2018 geeft een getrouwe weergave van de uitgaven, ontvangsten en
investeringen van het jaar 2018.
De jaarrekening 2018 volgens BBC werd vastgesteld door de raad van bestuur op 26 september
2019 en werd geadviseerd door de gemeenteraad op 23 oktober 2019. De jaarrekening volgens
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•
•

NBB die aan deze algemene vergadering wordt voorgelegd is op heden digitaal vastgesteld door
de raad van bestuur.
De jaarrekening volgens NBB wordt neergelegd bij de Nationale Bank van België.
Gehoord het verslag van de comm issa ris-revisor op deze zitting.

MONDELINGE TUSSENKOMSTEN:
•

Toelichting schepen J.De Graef, voorzitter HIM; toelichting door bedrijfsrevisor J.Lelie, van
kantoor VGD; bedenking van raadslid Fr.Van Gaeveren, Open VLD.

BESLUIT éénparig:
Artikel 1: De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2018 van het Gemeentelijk autonoom bedrijf Hamme
Hamse lnvesteringsmaatschappij over het boekjaar 2018 goed, afgesloten per 31 december 2018,
opgesteld op basis van de van toepassing zijnde wetgeving op de vennootschappen, met een balanstotaal
van 13 280 313,08 euro in passiva en activa en waarvan de resultatenrekening afsluit met een verlies van
het boekjaar van 240 841.06 euro.
Artikel 2: De gemeenteraad verleent kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor van de
vennootschap voor het uitoefenen van hun opdracht voor het boekjaar 2018.
Artikel 3: Volgens artikel 286 §1 zal de jaarrekening bekend gemaakt worden via de webtoepassing van de
gemeente. De beleidsrapporten worden in digitale vorm aan de Vlaamse Regering bezorgd.

Gedaan te Hamme in zitting als ten hoofde.
Namens de gemeenteraad:

De algemeen directeur
(get.) André Reuse
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