
Voorziening riolering V1026 Vervangingsinvesteringen riolering

Hieronder het verloop van de voorziening:

V1026



Voorziening riolering V1063 Voorziening oud vervangingsinvesteringen riolering

Deze voorziening is eind 2014 gevormd ten laste van de reserve R3116 oude rioleringen <90, en is uitsluitend bedoeld om de kapitaallasten van rioolinvesteringen van vóór 1990 te dekken.

V1063



Bedrag volgens printscreen: 17,085,885.93

Bedrag volgens onderstaande: 17,085,885.93

Verschil:                        -   

Hieronder het verloop van de voorziening:

1/1/2020 Vermeerderingen

Voorziening vervangingsinvesteringen riolering 20,116,385.26

105,950.00

1,411,421.71

333,213.89

Onttrekking tlv P72204524

Onttrekking tlv P72205824

Onttrekking tlv P72205924

Onttrekking tlv P72206224

Onttrekking tlv P72206324

Onttrekking tlv P72206824

Storting tlv P72204524

R2 van R2155 via V1026 nr P72204524

Corr salarissen inhuur vz riolering

Niewe Bestemmingsreserve Groen

Totaal 20,116,385.26 1,850,585.60

R2 van R2155 via V1026 nr P72204524

Dotatie voorziening riolering 2020

Dot voorz riolering 2020 agv corr

Onttrekking tlv P72204524

Rente kapitaallst riolering tgv 7220

Corr Rente kapitaallst riolering tgv

Bijdrage Penitentenstr 2020

Corr. boek P72204524 nr plantsoenen



Deze voorziening is eind 2014 gevormd ten laste van de reserve R3116 oude rioleringen <90, en is uitsluitend bedoeld om de kapitaallasten van rioolinvesteringen van vóór 1990 te dekken.

1/1/2020 Vermeerderingen

Voorz. oude vervangingsinvesteringen rioleringen 7,875,820.18

7220100 activering oude rioleringen

Totaal 7,875,820.18 0.00



Verminderingen 12/31/2020

Beginstand sluit aan op de jaarrekening 2019.

Reserve herinrichting Sutjensstraat (R2155)

Bedrag betreft de benodigde dotatie om het product riolering af te sluiten (om deze per saldo op nul te laten sluiten). Zie tab exploitatie voor een nadere uiteenzetting van het product riolering.

-3,861,290.90 Ontttrekkingen aan de voorziening ter dekking van de gedane rioolinvesteringen in 2020.

-4,367.90 Deze onttrekkingen worden gedebiteerd (last) op de voorziening en gecrediteerd (baat) op de lopende rioolprojecten in 2019 (P-nummers) in de materiele vaste activa (=balansboeking).

-1,849.03 De balansboeking in de MVA wordt verantwoord als een bijdragen van derden: zo is de voorziening immers ook geclassificeerd.

-1,270.00 Dit komt tot uitdrukking in het verloopoverzicht MVA, kolom bijdragen van derden.

-73,486.01 totaalbedrag volgens telling:

-34,847.66 Aansluiting met Staat C:

-26,112.05 Aansluiting akkoord.

-180,478.50 Dit betreft puur de rentelasten van balansnummer 24r (mva ec nut met heffing), exclusief Milieustraat (geen rioolactief).

12,031.90 Betreft de totale "fictieve" rentelasten op de MVA ec nut met heffing. Dit sluit aan met de tabblad staat C:

105,950.00 Dit rentebedrag wordt ter dekking van het product riolering eerst onttrokken uit de voorziening riolering. Dit bedrag komt dus vanuit de voorziening ten gunste van de exploitatie. Vervolgens wordt het resultaat op het product riolering bepaald.

-105,950.00

-250,000.00 kosten inhuur derden tgv salarissen

-535,000.00 Bestemmingsreserve Groen obv MIP bijdrage rioleringsprojecten

15,000.00 Betreft een factuur die ten laste van 2020 is geboekt, omdat de werkzaamheden in 2020 hebben plaatsgevonden

60,585.22 Correctieboekingen regulier budget plantsoenen

-4,881,084.93 17,085,885.93



Verminderingen 12/31/2020

-262,527.32 Onttrekking aan de voorziening  a.g.v. rentelasten van oude (vóór 1990) rioolactiveringen dekken uit voorziening

-262,527.32 7,613,292.86



Beginstand sluit aan op de jaarrekening 2019.

Reserve herinrichting Sutjensstraat (R2155)

Bedrag betreft de benodigde dotatie om het product riolering af te sluiten (om deze per saldo op nul te laten sluiten). Zie tab exploitatie voor een nadere uiteenzetting van het product riolering.

Ontttrekkingen aan de voorziening ter dekking van de gedane rioolinvesteringen in 2020.

Deze onttrekkingen worden gedebiteerd (last) op de voorziening en gecrediteerd (baat) op de lopende rioolprojecten in 2019 (P-nummers) in de materiele vaste activa (=balansboeking).

De balansboeking in de MVA wordt verantwoord als een bijdragen van derden: zo is de voorziening immers ook geclassificeerd.

Dit komt tot uitdrukking in het verloopoverzicht MVA, kolom bijdragen van derden.

-4,003,224 Telling hiernaast.

4,003,224 zie tabblad staat C

Dit betreft puur de rentelasten van balansnummer 24r (mva ec nut met heffing), exclusief Milieustraat (geen rioolactief).

Betreft de totale "fictieve" rentelasten op de MVA ec nut met heffing. Dit sluit aan met de tabblad staat C:

Dit rentebedrag wordt ter dekking van het product riolering eerst onttrokken uit de voorziening riolering. Dit bedrag komt dus vanuit de voorziening ten gunste van de exploitatie. Vervolgens wordt het resultaat op het product riolering bepaald.

Bestemmingsreserve Groen obv MIP bijdrage rioleringsprojecten

Betreft een factuur die ten laste van 2020 is geboekt, omdat de werkzaamheden in 2020 hebben plaatsgevonden

Correctieboekingen regulier budget plantsoenen



Onttrekking aan de voorziening  a.g.v. rentelasten van oude (vóór 1990) rioolactiveringen dekken uit voorziening



Bedrag betreft de benodigde dotatie om het product riolering af te sluiten (om deze per saldo op nul te laten sluiten). Zie tab exploitatie voor een nadere uiteenzetting van het product riolering.

Deze onttrekkingen worden gedebiteerd (last) op de voorziening en gecrediteerd (baat) op de lopende rioolprojecten in 2019 (P-nummers) in de materiele vaste activa (=balansboeking).

Dit rentebedrag wordt ter dekking van het product riolering eerst onttrokken uit de voorziening riolering. Dit bedrag komt dus vanuit de voorziening ten gunste van de exploitatie. Vervolgens wordt het resultaat op het product riolering bepaald.
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