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Jaarverslag raad van bestuur over de enkelvoudige jaarrekening 
 
Toelichting bij de jaarrekening 

De dienstverlenende vereniging Cipal (“Cipal dv”) werkt voor Vlaamse steden en gemeenten, OCMW’s, 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, hulpverleningszones en welzijnsverenigingen en telt op 
balansdatum 31-12-2019 257 vennoten (de provincie Limburg niet meegerekend). De aandelen van de 
provincie Limburg werden op 31 december 2018 geschorst in afwachting van een akkoord over de 
uittredingsmodaliteiten. 
 

Balans 

Activa 

Het totaal van de activa bedraagt 30.589.552 euro op balansdatum 31-12-2019 waarvan 21.663.053 euro voor 
de vaste activa en 8.926.499 euro voor de vlottende activa.  

Vaste Activa 

Onder de rubriek ‘Terreinen en Gebouwen’ van de materiële vaste activa zien we een sterke stijging van   
162.171 euro naar 6.162.061 euro, dit naar aanleiding van de verwerving van het Technologiehuis, Cipalstraat 3 
te Geel, dat van de provincie Antwerpen werd overgekocht. 

Het totaal van de financiële vaste activa bedraagt 15.495.462 euro en is gedaald met 13.403 euro ten opzichte 
van vorig boekjaar. Deze daling is volledig te wijten aan  een afname van de borgtochten. 

Vlottende activa 

Onder de overige vorderingen op meer dan een jaar vinden we op balansdatum een bedrag van 1.665.000 
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 9 jaar). 

De handelsvorderingen daalden op balansdatum 31-12-2019 naar 1.813.562 euro. Dit is een daling met 
433.314 euro. Deze afname is eveneens onder meer te verklaren door de uittreding van provincie Antwerpen. 
De overige vorderingen vertegenwoordigen einde boekjaar 395.008 euro. Die stijging is in hoofdzaak te wijten 
aan een groepsbijdrage vanuit de fiscale consolidatie vanuit Cipal nv.  

Het totaal der geldbeleggingen en liquide middelen bedraagt einde boekjaar 4.944.952 euro ten opzichte van 
9.679.667 euro vorig boekjaar. Deze daling van 4,7 miljoen euro is hoofdzakelijk te wijten aan de aankoop van 
het Technologiehuis in de Cipalstraat 3 te Geel. De hypothecaire lening voor de financiering van het 
Technologiehuis ten bedrage van 4,3 miljoen euro werd toegewezen aan Belfius. De betreffende 
financieringsakte werd echter pas verleden begin 2020. Die daling inzake de liquide middelen is dus tijdelijk. 
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Overlopende rekeningen 

Het totaal van de overlopende rekeningen bedraagt einde boekjaar 107.977 euro. Het betreft enerzijds over te 
dragen kosten en anderzijds toe te rekenen opbrengsten bestaande uit interesten op de achtergestelde 
leningen van Cipal dv aan Cipal nv. 

 

Passiva 

Het totaal van de passiva bedraagt op balansdatum 30.589.552 euro. 

Eigen vermogen 

Het eigen vermogen bedraagt 9.588.091 euro .  

Het kapitaal daalde met 119.000 euro tot 1.065.000 euro, aangezien de toetreding van een aantal besturen in 
2019 uiteraard de decretaal verplichte uittreding van de provincie Antwerpen 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  5.922.613 euro naar 424.991 euro. 

Voorzieningen 

De voorzieningen voor risico’s en kosten zijn 14.994.528 euro op balansdatum 31-12-2019. Enerzijds werden 
nieuwe provisies aangelegd voor een bedrag van 5.156.130 euro, anderzijds was er een afname van 
aangelegde voorzieningen voor een bedrag van 52.333 euro. De nieuwe provisies zijn in hoofdzaak terug te 
voeren op de verhoging van de voorziening voor responsabiliseringsbijdrage ter financiering van de pensioenen 
van de statutaire ambtenaren. We verwijzen hiervoor naar de titel “Risico’s en onzekerheden” verderop in de 
tekst van dit jaarverslag. 

Schulden 

De financiële schulden op meer dan één jaar bedragen 1.665.000 euro en betreffen het met de provincie 
Antwerpen overeengekomen afbetalingsplan m.b.t de aankoop van het terrein waar het Technologiehuis zich 
bevindt (Cipalstraat 3, Geel) a rato van 185.000 euro per jaar voor een resterende looptijd van 9 jaar. 

De handelsschulden bedragen 1.270.709 euro en de schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en 
sociale lasten bedragen 1.318.279 euro op balansdatum 31-12-2019.  

Overlopende rekeningen 

Het totaal van de overlopende rekeningen op het passief van de balans bedraagt 1.752.341 euro op 31-12-
2019, waarvan 1.665.000 euro de overgedragen opbrengsten betreft van de bijdrage in het sociaal passief 
vanwege de provincie Antwerpen de komende 9 jaar. 
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Resultatenrekening 

Bedrijfsopbrengsten 

De bedrijfsopbrengsten in 2019 bedragen 15.744.973 euro. 

De omzet van 2019 bedraagt 13.162.824 euro. De andere bedrijfsopbrengsten bedragen 2.582.149 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 21.739.334 euro. De kosten voor handelsgoederen en 
onderaannemingen zijn 12.626.709  euro.  

Het totaal van de personeelskost is 3.223.900 euro in 2019. 

De kosten voor diensten en diverse goederen, alsook andere bedrijfskosten, bedragen 757.081 euro. De 
afschrijvingen bedragen 6.403 euro. 

Het totaal aan voorzieningen voor risico’s en kosten is 5.103.797 euro. De verhoging is zoals hoger vermeld 
voornamelijk toe te schrijven aan de opbouw van extra voorzieningen in kader van de in de toekomst te 
betalen responsabiliseringsbijdragen ter financiering van de pensioenen van de statutaire medewerkers. 

Bedrijfsresultaat 

Het bedrijfsresultaat van Cipal dv bedraagt -5.994.361 euro in 2019.   

Financiële en uitzonderlijke opbrengsten en kosten 

Het totaal van de financiële kosten is 17.305 euro, tegenover financiële opbrengsten ten bedrage van 518.453 
euro. Deze opbrengsten betreffen enerzijds recurrente financiële opbrengsten: 162.404 euro afkomstig uit 
interesten van achtergestelde leningen aan Cipal nv en 83.335 euro afkomstig van dividend uit Poolstok cvba. 
Anderzijds betreffen zij niet-recurrente financiële opbrengsten (271.160 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 -5.497.621 euro, wat voor een 
belangrijk deel te wijten is aan het optrekken van het bedrag van de provisie van responsabiliseringsbijdrage 
met 5.138.819 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 2019 bedroeg 26,8 VTE.  
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Bijkantoren 

De belangrijkste exploitatiezetel van Cipal dv is gevestigd te Geel (Cipalstraat 3). De maatschappelijke zetel is 
gelegen te Geel, Gasthuisbos 4. 

Kapitaalverhogingen/uitgifte van converteerbare obligaties of warrants 

Gedurende het afgelopen boekjaar werd geen kapitaalsverhoging doorgevoerd. 

Er werden geen converteerbare obligaties of warrants uitgegeven. 

Waarderingsregels in de boekhoudkundige materie 

De waarderingsregels, die bij de jaarrekening gevoegd zijn, bleven behouden, met uitzondering van de 
berekeningswijze van de provisies voor de pensioenverplichtingen. Met betrekking tot de provisies voor 
pensioenverplichtingen gebeurt de aanleg voor 100% van de responsabiliseringsbijdrage op het ogenblik van 
pensionering in de assumptie van een naar 1 persoon dalend statutair kader en een 
responsabiliseringscoëfficiënt die op 50% behouden blijft. Voor de opmaak van de jaarrekening 2019 werd 
beslist om de verhoging van de provisies die in de komende jaren dient te gebeuren tot aan het maximumpunt 
(in de assumptie van een responsabiliseringscoëfficiënt die op 50% blijft) in één beweging aan te leggen ten 
laste van het boekjaar 2019. Dit heeft een bijkomende negatieve impact gehad op het resultaat van 2019 ten 
bedrage van 4.581.342 euro.   

Dit is mede gebaseerd op een brief van Minister van Pensioenen Bacquelaine d.d. 19 januari 2018, waarin hij 
stelt dat de responsabiliseringsbijdragevoet tot eind 2021 behouden wordt op 50%. 

De jaarrekening 2019 is opgesteld in de veronderstelling van verderzetting van de activiteiten van de 
vereniging. In 2019 werd een bedrijfsverlies gerealiseerd van -5.994.361 euro. 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 

Sedert 2015 werd gestart met het aanleggen van voorzieningen voor de responsabiliseringsbijdrage 
verschuldigd inzake de pensioenverplichtingen voor de huidige populatie van gepensioneerde gewezen 
statutaire personeelsleden van Cipal dv.  Voor het boekjaar 2019 werd een voorziening van 5.138.819 euro 
aangelegd. In overeenstemming met de waarderingsregels wordt de voorziening aangelegd vanaf het moment 
dat een statutair personeelslid op pensioen gaat. De provisie houdt derhalve geen rekening met de reeds 
verworven pensioenrechten van de nog actieve statutaire medewerkers. De hoogte hiervan en met name de 
impact hiervan op de in de toekomst verschuldigde responsabiliseringsbijdrage is tevens sterk afhankelijk van 
eventuele toekomstige wijzigingen in de gevoerde politiek van de vereniging inzake nieuwe statutaire 
benoemingen, dan wel wijzigingen in de betreffende wetgeving zodat de werkelijke impact op vandaag 
onmogelijk kan ingeschat worden. Op basis van de gegevens waarover wij tot op heden beschikken is de 
provisie die op 31-12-2019 in balans is opgenomen, met zekerheid 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.  

Zoals aangegeven in de toelichting van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal dv wordt 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 aangelegd provisie, geraamd op 7.567.208 euro, in de 
hypothese dat de responsabiliseringscoëfficiënt behouden blijft op 50%. 
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Voor alle overige gekende risico’s werden eveneens de nodige voorzieningen opgezet. 

 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Er werden geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum vastgesteld die een belangrijke impact zouden 
hebben op de cijfers zoals opgenomen in de jaarrekening. 

 

Rekening houdend met de aan de gang zijnde coronacrisis kan er een financiële impact ontstaan. Of dit het 
geval is en hoe groot deze impact zal zijn, kan momenteel onmogelijk worden ingeschat. 

 

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 31/12/2019 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


