
 

 

FINANCIËLE VERSLAGEN   
 

1. Jaarverslag raad van bestuur over de enkelvoudige jaarrekening van Cipal dv over 

het boekjaar 2020 
 
 Toelichting bij de jaarrekening 

De dienstverlenende vereniging Cipal (“Cipal dv”) werkt voor Vlaamse steden en gemeenten, OCMW’s, 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, hulpverleningszones, welzijnsverenigingen en stadsregio’s en 
telt op balansdatum 31-12-2020 262 vennoten.  In de loop van 2020 werd een finaal akkoord bereikt met de 
provincie Limburg over de uittreding van de provincie uit Cipal dv. 
 

Balans 

Activa 

Het totaal van de activa bedraagt 33.986.657 euro op balansdatum 31-12-2020 waarvan 21.488.028 euro voor 

de vaste activa en 12.498.629 euro voor de vlottende activa.  

Vaste Activa 

De boekwaarde van de terreinen en gebouwen neemt licht af met 204.611 euro omwille van de geboekte 

afschrijvingen van het boekjaar en bedraagt nog 5.957.450 euro op balansdatum. 

Het totaal van de financiële vaste activa bedraagt 15.526.212 euro en is gestegen met 30.750 euro ten opzichte 

van vorig boekjaar. Deze stijging is volledig te wijten aan  een toename van de borgtochten. 

Vlottende activa 

Onder de overige vorderingen op meer dan een jaar vinden we op balansdatum een bedrag van 1.480.000 

euro. Het betreft met name de nog te ontvangen bedragen van de provincie Antwerpen als bijdrage in het 

sociaal passief n.a.v. de decretaal verplichte uittreding van de provincie uit Cipal dv (185.000 euro per jaar voor 

de komende 8 jaar). 

De handelsvorderingen daalden op balansdatum 31-12-2020 naar 864.306 euro. Dit is een daling met 949.256 

euro. De overige vorderingen vertegenwoordigen einde boekjaar 283.323 euro en hebben o.m. betrekking op 

een groepsbijdrage vanwege de fiscale consolidatie met Cipal nv.  

Het totaal der geldbeleggingen en liquide middelen bedraagt einde boekjaar 9.844.001 euro ten opzichte van 

4.944.952 euro vorig boekjaar. Deze stijging van 4,9 miljoen euro is hoofdzakelijk te wijten aan de hypothecaire 

lening voor de financiering van het Technologiehuis (gevestigd te Cipalstraat 3, 2440 Geel) ten bedrage van 4,3 

miljoen euro die pas in 2020 werd opgenomen. 

  



 

 

Overlopende rekeningen 

Het totaal van de overlopende rekeningen bedraagt einde boekjaar 26.999 euro. Het betreft enerzijds over te 

dragen kosten en anderzijds toe te rekenen opbrengsten bestaande uit interesten op de achtergestelde lening 

van Cipal dv aan Cipal nv. 

 

Passiva 

Het totaal van de passiva bedraagt op balansdatum 33.986.657 euro. 

Eigen vermogen 

Het eigen vermogen bedraagt 9.510.880 euro.  

Het kapitaal daalde met 31.875 euro tot 1.033.125 euro, aangezien de toetreding van een aantal besturen in 

2020 uiteraard de decretaal verplichte uittreding van de provincie Limburg niet kon compenseren. 

De wettelijke en onbeschikbare reserves blijven ongewijzigd. Het verlies van het boekjaar werd aangewend op 

de beschikbare reserves, zodat deze afnemen van  424.991 euro naar 379.655 euro. 

Voorzieningen 

De voorzieningen voor risico’s en kosten zijn 15.051.998 euro op balansdatum 31-12-2020. Enerzijds werden 

nieuwe provisies aangelegd voor personeelsgebonden en contractuele risico’s voor een bedrag van 668.082 

euro, anderzijds was er een afname van aangelegde voorzieningen voor een bedrag van 610.612 euro. We 

verwijzen tevens naar de titel “Risico’s en onzekerheden” verderop in de tekst van dit jaarverslag. 

Schulden 

De financiële schulden op meer dan één jaar bedragen 5.111.666 euro en betreffen enerzijds het met de 

provincie Antwerpen overeengekomen afbetalingsplan m.b.t de aankoop van het terrein waar het 

Technologiehuis zich bevindt a rato van 185.000 euro per jaar voor een resterende looptijd van 8 jaar, waarvan 

1 jaar is opgenomen onder de schulden op ten hoogste één jaar, en anderzijds de hypothecaire lening die Cipal 

dv is aangegaan bij Belfius Bank voor de financiering van de aankoop van het Technologiehuis, en waarvan 

3.816.666 euro vervalt meer dan een jaar na balansdatum. 

De handelsschulden bedragen 839.600 euro en de schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en 

sociale lasten bedragen 1.398.046 euro op balansdatum 31-12-2020.  

Overlopende rekeningen 

Het totaal van de overlopende rekeningen op het passief van de balans bedraagt 1.608.379 euro op 31-12-

2020, waarvan 1.480.000 euro de overgedragen opbrengsten betreft van de bijdrage in het sociaal passief 

vanwege de provincie Antwerpen de komende 8 jaar. 

  



 

 

 

Resultatenrekening 

Bedrijfsopbrengsten 

De bedrijfsopbrengsten in 2020 bedragen 12.296.026 euro. 

De omzet van 2020 bedraagt 9.498.352 euro. De andere bedrijfsopbrengsten bedragen 2.797.674 euro. De 

andere bedrijfsopbrengsten betreffen voornamelijk het statutair personeel dat Cipal dv aan haar rechtstreekse 

dochter ter beschikking stelt. Hier is eveneens 185.000 euro opgenomen als bijdrage van de provincie 

Antwerpen in het sociaal passief.  

Bedrijfskosten 

De bedrijfskosten vertegenwoordigen in totaal 12.618.852 euro. De kosten voor handelsgoederen en 

onderaannemingen zijn 8.840.681 euro.  

Het totaal van de personeelskost is 3.116.590 euro in 2020. 

De kosten voor diensten en diverse goederen, bedragen 356.112 euro. De andere bedrijfskosten bedragen 

42.224 euro in 2020. 

De afschrijvingen bedragen 205.775 euro. 

Het totaal van de beweging van de voorzieningen voor risico’s en kosten is 57.470 euro. 

Bedrijfsresultaat 

Het bedrijfsresultaat van Cipal dv bedraagt -322.826 euro in 2020.   

Financiële en uitzonderlijke opbrengsten en kosten 

Het totaal van de financiële kosten is 22.633 euro, tegenover financiële opbrengsten ten bedrage van 301.357 

euro. Deze opbrengsten betreffen enerzijds voornamelijk volgende recurrente financiële opbrengsten: 113.048 

euro afkomstig uit interesten van de achtergestelde lening aan Cipal nv en 83.335 euro afkomstig van dividend 

uit Poolstok cvba. Anderzijds betreffen zij voornamelijk volgende niet-recurrente financiële 

opbrengsten:100.047 euro, die Cipal dv als groepsbijdrage ontvangt ten gevolge van de fiscale consolidatie met 

Cipal nv en met als doelstelling op groepsniveau vennootschapsbelasting uit te sparen. 

Nettoresultaat 

Na belastingen, bedraagt het nettoverlies van het boekjaar van Cipal dv 45.336 euro. De Raad van Bestuur stelt 

voor het verlies te compenseren door het volledige bedrag te onttrekken aan de beschikbare reserves. 

Vooruitzichten 

Cipal dv beschikt over een sterk eigen vermogen en een voldoende sterke kaspositie naar de toekomst toe.  

Werkzaamheden van onderzoek en ontwikkeling 

Cipal dv voert zelf geen werkzaamheden van onderzoek en ontwikkeling uit. 

Personeelsbeleid 

Het gemiddeld aantal werknemers in 2020 bedroeg 25,1 VTE.  

Bijkantoren 

Er zijn geen bijkantoren. De zetel van Cipal dv is gevestigd te Gasthuisbos 4, 2440 Geel en de exploitatiezetel is 

gevestigd te Cipalstraat 3, 2440 Geel.  

 



 

 

Kapitaalverhogingen/uitgifte van converteerbare obligaties of warrants 

Gedurende het afgelopen boekjaar werden toetredingen van nieuwe vennoten geregistreerd voor een bedrag 

van 36.000 euro.  Anderzijds betekende de uittreding van de provincie Limburg een afname van 67.875 euro 

van het kapitaal. 

Er werden geen converteerbare obligaties of warrants uitgegeven. 

Waarderingsregels in de boekhoudkundige materie 

De waarderingsregels, die bij de jaarrekening gevoegd zijn, bleven behouden. 

De jaarrekening 2020 is opgesteld in de veronderstelling van verderzetting van de activiteiten van de 

vereniging. De continuïteit van de vereniging komt niet in het gedrang gezien voornoemde sterke kaspositie 

van Cipal dv en de te verwachten financiële inkomsten vanuit de onderliggende participaties. 

 

Risico’s en onzekerheden 

De responsabiliseringsbijdrage is het deficit tussen enerzijds de jaarlijkse pensioenlast en anderzijds de 

wettelijke jaarlijkse basispensioenbijdrage, vermenigvuldigd met de vigerende responsabiliseringscoëfficiënt. 

Deze coëfficiënt bedraagt tot eind 2021 50 %, maar wordt daarna jaar per jaar vastgelegd door de Federale 

Pensioendienst in de loop van het jaar na het jaar waarop de bijdragen betrekking hebben op basis van de 

goedgekeurde rekeningen van de RSZ. De responsabiliseringsbijdrage is van toepassing bij lokale en provinciale 

besturen, die statutair benoemden tewerk stellen of tewerkgesteld hebben. 

Sedert 2015 werd bij Cipal dv gestart met het aanleggen van voorzieningen voor de responsabiliseringsbijdrage 

verschuldigd inzake de pensioenverplichtingen voor de huidige populatie van gepensioneerde gewezen 

statutaire personeelsleden.  Voor de opmaak van de jaarrekening 2019 werd vorig jaar beslist om de aangroei 

tot het maximumpunt volledig ten laste te nemen van het boekjaar 2019, waarbij de 

responsabiliseringscoëfficiënt voorlopig op 50 % blijft. Aan de basis van de bepaling van het maximumpunt ligt 

een studie van een verzekeraar die vertrouwd is met de publieke sector. Wijzigingen van de voorziening die in 

de komende jaren dienen te gebeuren zijn telkens tot aan het maximumpunt. Aangezien conform de 

voorgeschreven regels de responsabiliseringscoëfficiënt in 2020 nog steeds 50% blijft, hoefde voor het boekjaar 

2020 geen bijkomende voorziening te worden aangelegd. In overeenstemming met de waarderingsregels 

wordt de voorziening aangelegd vanaf het moment dat een statutair personeelslid (die ooit of nog steeds bij 

Cipal dv werkt) op pensioen gaat. De provisie houdt derhalve geen rekening met de reeds verworven 

pensioenrechten van de nog actieve statutaire medewerkers, al dan niet nog actief bij Cipal dv.  

De hoogte van de voorziening voor de responsabiliseringsbijdrage is sterk afhankelijk van eventuele 

toekomstige wijzigingen in de gevoerde politiek van Cipal dv inzake nieuwe statutaire benoemingen, 

wijzigingen in de betreffende wetgeving omtrent de bepaling van de hoogte van de responsabiliseringsbijdrage 

(die in 2022 vermoedelijk wijzigt/stijgt), het eventuele verhaalrecht op andere werkgevers,  … zodat de 

werkelijke impact op vandaag zo goed als onmogelijk kan ingeschat worden. In de rand merken we op dat de 

Federale Pensioendienst jaarlijks een raming maakt, zij het tot slechts 2025, en slechts aan bedrag komt van 5,1 

miljoen euro. 

In de loop van 2021 wordt in samenwerking met een verzekeraar uit de sector en een extern consulent 

gespecialiseerd in pensioenen een update gemaakt van deze studie en zal er ondertussen mogelijk ook 

duidelijkheid komen over de wijziging van de responsabiliseringsbijdrage. 

Op basis van de gegevens waarover wij tot op heden beschikken is de provisie die op 31 december 2020 in 

balans is opgenomen, naar onze mening toereikend om onze verplichtingen in dit verband tot eind 2027 te 

kunnen voldoen, zijnde de datum waarop de vennoten dienen te beslissen over een verlenging van de 

vereniging (of deze dragen door het overschot bij verdeling onder de vennoten).  

 



 

 

We voegen er aan toe dat op basis van een interne berekening de bijkomende kost voor enkel de reeds 

verworven pensioenrechten voor de reeds gepresteerde dienstjaren van de nog actieve statutaire 

medewerkers, die niet zijn opgenomen in de aangelegde provisie, wordt geraamd op zo’n 7 miljoen euro met 

inbegrip van de bedragen aan responsabiliseringsbijdrage die pas verschuldigd zullen worden na 2027 (enkel 

voor betrokken personen), in de hypothese dat de responsabiliseringscoëfficiënt behouden blijft op 50%. Ook 

deze berekening zal in de loop van 2021 worden geüpdated. 

Voor alle overige gekende risico’s werden eveneens de nodige voorzieningen opgezet. 

 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Er werden geen gebeurtenissen na balansdatum vastgesteld die een belangrijke impact zouden hebben op de 

cijfers zoals opgenomen in de jaarrekening. 

Door snel over te schakelen op telewerk en het maximaal benutten van de beschikbare mogelijkheden heeft 

Cipal dv de impact van de coronacrisis tot op vandaag tot een minimum kunnen beperken. 

 

Financiële instrumenten 

Cipal dv heeft voldoende kasmiddelen ter dekking van het liquiditeitsrisico. Op het gebied van het 

solvabiliteitsrisico heeft Cipal dv een voldoende groot eigen vermogen. De vereniging beperkt de risico’s op het 

gebied van liquiditeiten, kasstromen, enz. door een regelmatige opvolging van openstaande vorderingen, 

beperking van de duurtijd van beleggingen en contractuele bescherming tegen belangrijke prijsschommelingen. 

 

Goedkeuring jaarrekening en kwijting 

Wij vragen de algemene vergadering om de jaarrekening afgesloten per 31/12/2020 goed te keuren. In 

overeenstemming met de wettelijke bepalingen vragen wij aan de algemene vergadering eveneens kwijting te 

willen verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris van de vereniging voor het uitoefenen van hun 

opdracht tijdens het afgelopen boekjaar.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


