
3 RESULTATENREKENING

LOPENDE LASTEN Codes Boekjaar 2018 Vorig boekjaar 2017
(in EUR) (in EUR)

B Andere gebruiken van goederen en diensten 610/618 9.799.192,52                 7.816.614,54                
Erelonen, vergoedingen voor geleverde diensten en terugbetaling van loonkosten, verschuldigd 
aan andere derden dan personeelsleden en daarmee gelijkgestelde personen 610 32.936,58                            60.616,87                           
Terugbetaling van individuele en collectieve onkosten, compensatoire onkostenvergoedingen 
en allerhande beheerskosten 611 543.131,89                          685.175,78                         

Courante kosten voor lokalen (behoudens energiekosten) 612 214.483,74                          118.725,29                         
Courante kantoorkosten en administratieve financiële kosten 613 95.374,03                            103.505,58                         
Energieverbruik 614 178.312,29                          208.664,91                         
Courante specifieke kosten voor informatica- en telematicabeheer 615 8.725.812,57                       6 634.159,46                      
Specifieke werkingskosten voor het ander materieel dan kantoormaterieel en informatica- en 
telematicamaterieel 616 9.141,42                              5.766,65                             

C Onroerende voorheffing en allerhande taksen 619 5.931,84                        3.214,62                        
Onroerende voorheffing en allerhande taksen 5.931,84                              3.214,62                             

D
Directe en indirecte bezoldigingen van het personeel en van daarmee 
gelijkgestelde personen 621/629 5.798.202,27                 5.415.083,37                
Salarissen, weddes en andere geldelijke bezoldigingen van het personeel en de daarmee 
gelijkgestelde personen 621 5.798.202,27                       5.415.083,37                      
Bezoldigingen in natura van het personeel 622 -                                       -                                      

E Afschrijvingen op oprichtingskosten en op immateriële vaste activa 630/637 2.060.801,87                 3.483.773,55                
- Afschrijvingen op materiële vaste activa
Afschrijvingen op immateriële vaste activa 631 -                                       -                                      
Afschrijvingen op meubilair en ander materieel dan exploitatiematerieel 635 2.060.801,87                       3.483.773,55                      
en materieel in leasing

G Interesten en andere courante financiële lasten 650/658 -                                 -                                 
Interesten op andere financiële leningen dan voormelde 655 -                                       -                                      

H Verschuldigde belastingen op de roerende inkomsten 659 -                                 -                                 
A. Lasten van schulden 650 -                                       -                                      
B. Vermindering van waarde op andere vaste activa
dan degene die sub II.E 651 -                                       -                                      
C. Andere financiële lasten 652/9 -                                       -                                      

J Inkomensoverdrachten andere dan sociale prestaties 649/675 110.109,92                    87.937,44                     
Inkomensoverdrachten aan Ondernemingen en aan IZW's ten dienste van Ondernemingen 649 110.109,92                          87.937,44                           
Inkomensoverdrachten aan IZW's ten dienste van de Gezinnen 671 -                                       -                                      
Inkomenoverdrachten aan de rest van de Wereld 672 -                                       -                                      

TOTAAL VAN DE LOPENDE LASTEN 17.774.238,42        16.806.623,52       
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