






TIME: 2020.12  ENTITY: EN_62026

621 2 029 031,56

622 71 814,23

623 944 309,83

Salarissen, weddes en andere geldelijke 
bezoldigingen van het personeel en van 
daarmee gelijkgestelde personen

Bezoldigingen in natura van het personeel 
(die aanleiding geven tot facturatie op 
naam van de boekhoudkundige entiteit)

Aan Instellingen van Sociale Zekerheid te 
storten effectieve sociale 
werkgeversbijdragen
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TIME: 2020.12  ENTITY: EN_62026
642 0,00 722 0,00

643 0,00 723 0,00

Subsidies die overeenkomen met 
rentebonificaties toegekend door de 
Ondernemingen aan hun cliënten en met 
huurprijsverminderingen toegekend aan 
sommige producenten

Andere belastingen op de consumptie

Subsidies toegekend aan de producenten 
met het oog op de vermindering van de 
vervuiling en de verbetering van het 
milieu

Belasting op de inverkeerstelling, 
verkeersbelasting op de autovoertuigen 
en Eurovignet
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TIME: 2020.12  ENTITY: EN_62026
655 0,00 755 0,00

656 0,00 756 0,00

Gelopen interesten op borgtochten, 
consignaties en andere deposito's 
ontvangen vanwege aan het ARS 
onderworpen derden en allerhande 
gelopen of verschuldigde courante 
financiële kosten ten opzichte van aan het 
ARS onderworpen derden

Gelopen interesten op toegestane private 
leningen, op borgtochten, consignaties en 
andere deposito’s toevertrouwd aan 
derden onderworpen aan het ARS en 
andere gelopen of verschuldigde 
interesten en vergelijkbare inkomsten te 
ontvangen vanwege aan het ARS 
onderworpen derden

Op de periode toe te rekenen pro rata's 
van uitgifte-, aankoop- en 
omruilingsverschillen - 
terugbetalingspremies - loten van 
leningen ten laste van de 
boekhoudkundige entiteit

Op de periode toe te rekenen pro rata's 
van uitgifte-, aankoop- en 
omruilingsverschillen - 
Terugbetalingspremies - loen van 
lotenleningen welke toekomen aan de 
boekhoudkundige entiteit
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TIME: 2020.12  ENTITY: EN_62026
677 0,00 767 0,00Inkomensoverdrachten aan andere 

institutionele overheden dan deze 
waaronder de boekhoudkundige entiteit 
ressorteert (courante globale dotaties, 
gedeelten in de belastingen en heffingen 
en andere inkomensoverdrachten)

Inkomensoverdrachten aan de 
boekhoudkundige entiteit : Institutionele 
Overheid afkomstig van boekhoudkundige 
entiteiten van een andere Institutionele 
Groep (courante globale dotaties, 
gedeelten in de belastingen (met 
uitzondering van deze geheven voor 
rekening van derden) en andere 
inkomensoverdrachten)
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691 2 109,42

692 0,00 792 0,00

693 0,00 793 0,00

Kapitaalverliezen op financiële transacties 
(KVF)

Gerealiseerde kapitaalwinsten ter 
gelegenheid van financiële transacties 
(KWF)

Kapitaalverliezen vastgesteld naar 
aanleiding van oninvorderbare of 
verjaarde vorderingen

Vastgestelde kapitaalwinsten ingevolge 
verjaring van schulden

Vernieling, verduistering en diefstal
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TIME: 2020.12  ENTITY: EN_62026
677 0,00 767 0,00Transferts de revenus à des Pouvoirs 

institutionnels autres que celui dont 
l'entité comptable relève (Dotations 
globales courantes, quotes-parts dans les 
impôts et perceptions, autres transferts de 
revenus)

Transferts de revenus à l'entité comptable 
: Pouvoir institutionnel, en provenance 
d'entités comptables d'un autre Groupe 
institutionnel (Dotations globales 
courantes, quotes-parts dans les impôts) 
(à l'exclusion de celles prévues pour 
comptes de tiers, autres transferts de 
revenus)
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693 0,00 793 0,00Pertes en capital actées à la suite de 

créances irrécouvrables ou prescrites
Gains en capital actés à la suite de dettes 
prescrites
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