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deelnemers aan

gemeenten

het i ntergemeentelij k samenwerki ngsverband

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Anzegem
Avetgem
Deertijk
lzegem
Haretbeke
Kortrijk
Kuurne
Lendelede
Menen
Spiere-Hetkijn
Waregem
Wevetgem
Zwevegem

aandeten

39
26
33
79
75

264
38
16

104
6

94
86
69

929

aandeten

% van het kapitaal

2,76%
1,84%
2,34%
5,60%
5,32%
18,71%
2,69%
1,13%
7,37%
0,43%
6,66%
6,09%
4,89%

65,84%

% van het kapitaal

19,99%
10,63%
3,54%

34,16%

aandeten

totaa[:

andere publiekrechtelijke rechtspersonen

1. provincieWest-Vtaanderen
2. intergemeentetijk samenwerkingsverband LeiedaI
3. lnfrax West

totaat:

algemeen totaa[:

bestu u rsorganen

raad van bestuur

funetie

Voorzitter:
Eerste Ondervoorzitter:
Tweede Ondervoorzitter:
Stemgerechtigde leden:

naann

Fitip DAEM
Jean DE BETHUNE
Pot HIERGENS
Witty DEMEULEMEESTER,
Lutgart DESEYN

Regine ROORYCK
Patrick CLAERHOUT
Witty VANDEMEULEBROUCKE
Geert DESSEIN

Fitip LOMBAERT
Jan VERBEKE
Frank BILLIET
Watter DELEU
Ketty DETAVERNIER

Bert HERREWYN
Marc LErtrlAlTRE

282
150

50

482

1.411

nannens deetmemnen

Wevelgem
Leiedat
Kortrijk
Anzegem
Avetgem
Deertijk
Haretbeke
Haretbeke
lnfrax West
lzegem
lzegem
Kortrijk
Kortrijk
Kortrijk
Kortrijk
Kortrijk



Lander DEWAELE

Ann LAMMERTYN
Eddy LUST

Carotine VANRAES
Anais CLAERBOUT
Charka DEWAELE
Phitip HIMPE
Jacques VANNESTE
Marc DESLOOVERE
Davy NYS

Etiane SPINCEMAILLE
Marie DE CLERCK
Axet WEYDTS
Martine VANRYCKEGHEM
RiK BOUCKAERT
RiK PATTYN
Xavier WYCKHUYSE
Vincent DEVOS
Yves GOEMAERE
Peter DOUCHY
Yves DEBAERE
Veerle DE MEY
Frangoise MAERTENS
Stefaan VAN EECKHOUTTE
lwan ROYON

Adviserende leden:

Deskundigen:

Adviseurs / secretaris:

directiecomité

funetre

Voorzitter:
Eerste Ondervoorzitter:
Tweede Ondervoorzitter:
Stemgerechtigde leden:

Deskundigen:

Adviseurs / secretaris :

Kuurne
Lendetede
Menen
Menen
Spiere-Hetkijn
Waregem
Waregem
Wevetgem
Zwevegem
Zwevegem
Provi ncie West-Vlaanderen
Provi ncie West-Vtaanderen
Provi ncie West-Vlaanderen
Provi ncie West-Vtaanderen
Kuurne
Haretbeke
Waregem
Spiere-Hetkijn
Zwevegem

namnens deetnemnen

Wevelgem
LeiedaI
Kortrijk
Kortrijk
Kortrijk
Menen
Waregem
Provincie West-Vtaanderen
Provincie West-Vtaanderen
Provincie West-Vtaanderen

naann

Fitip DAEM

Jean DE BETHUNE
Pot HIERGENS
Ketty DETAVERNIER

Marc LEMAITRE
Eddy LUST
Phitip HIMPE
Marie DE CLERCK
Martine VANRYCKEGHEM
Axet WEYDTS
Peter DOUCHY
Yves DEBAERE

Veerte DE MEY
Frangoise MAERTENS
Stefaan VAN EECKHOUTTE
lwan ROYON



personeel

directeur:
luchthavencommandant:
safety manager en preventie-adviseur:
verkeersi nformatiegevers :

commandant Iuchthavenbrandweer en -inspectie:
luchthavenbrandwachten / - i nspectie:

facturatie en boekhouding:

Stefaan Van Eeckhoutte
lwan Royon
Ludo Naert
Dieter Wytin
Franky Cattens
Herman Hooge
Ludo Naert
Louis Comer
Johannes De Meyer
Andres Van Swatm
Jiirgen Verstaen
Thierry Verschetde
Lorenzo Cuvetier
Kurt Debuysere
Danny Decaesstecker
Atdo Defever
Yves Desmet
PascaI de Tand
Francky Lepercq
Phitip Remmerie
JUrgen Detava
Jo Theys
Evetyn Vandommete
Jean-Marie Vanwynsberghe
Steven Verteden
lnge Opsomer

een groepvan de tuchthavenbrandweer/-inspectie op oefening op de luchthaven van Schiphot
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verslaggeving van de raad van bestuur aan de algemene
vergadering

Mevrouw, Meneer,

Overeenkomstig de toepassetijke wetten en de statuten van het intergemeentetijk
samenwerkingsverband hebben wij de eer u verstag uit te brengen over het genoteerde
[uchtvaartverkeer, over de verschittende facetten van de uitbating van de internationate
luchthaven Kortrijk-Wevetgem en over de werking van de beheersmaatschappij tijdens het
dienstjaar 2014.

Daarnaast wensen wij het financiee[ verslag, afgestoten op 31 december 2014, ter goedkeuring
voor te leggen.

Fitip Daem
voorzitter van de raad van bestuur

verslaggeving over de luchthavenactiviteit en -
uitbating

11% meer activiteit dan in 201 3!

|n7014 zijn in het totaal 38.0ó5 vtiegtuigbewegingen getetd op de luchthaven Kortrijk-
Wevetgem, tegen 34.204 een jaar eerder.

Dit betekent een groei van 11,3%. Het aantal reizigers steeg met 1 1,4Yo ndàr 79.285.
Zo'n 19Yo yàfi het verkeer was per hetikopter.

Het gedeelte professioneel verkeer (binnen- en buitentand) nam met 9% toe, van 3.754
bewegingen naar 4.095.

Daarvan waren er 2.550 buitentandse zaken- en passagiersvtuchten, tegen 2..317 in 2013 met
daarop 10.429 reizigers tegen 9.359 een jaar eerder.

drie Dassault Fatcon 200O-toestelten op de tarmac



De luchthaven verwelkomde de ktassieke doetgroep van de zakenmensen, maar in 2014 kwam er
een dimensie bij door de start van 100 jaar herdenking van Weretdoortog l.

Naast private bezoekers kwam het kruim van de weretdteiders op bezoek naar de voormalige
"batttefietds", denk aan leper maar ook aan Waregem.

De uttieme Passagier was de Amerikaanse President in maart. De [uchthavenuitbater is daar
bijzonder fier op!

Tientalten Europese leiders landden dan weer eind juni voor de E.U.-top.

ln november was de luchthaven het toneet van een grootschatige oefening van Defensie, Koning
Fitip en de Minister van Defensie en de legertop brachten anderhatf uur op de [uchthaven door
om dit bij te wonen.

stormlanding van paracommando's

Ruim dertig [uchtvaartbedrijven zetten de deuren open op de eerste "Luchtvaartdag", door de
Vtaamse gemeenschap georganiseerd. De luchthaven mocht die dag de Vtaamse Minister-
president en de Vlaamse Minister van Mobititeit en Openbare Werken -per hetikopter- ontvangen
voor een uitgebreid bezoek.

De [uchthaven maakte de speciatisatie medische vluchten verder waar, met 71 vluchten.

de VS-President vertaat de "Marine One" voor Waregem



Het gedeelte niet-zakelijk verkeer, dat voor ongeveer 80% uit op professionete wijze gegeven
schoting en training tot pitoot bestaat, is er in 2014 met 11,6Yo op vooruit gegaan tot 33.970
bewegingen.
Dit weersgevoetige segment genoot van goede vtiegomstandigheden en dat bijna het ganse jaar
door, dus ook tijdens de wintermaanden, wat de voorbije jaren niet het geval was.

scholing en training van pitoten: ook maatschappetijke retevantie

beheershervorming.

ln2014 is de tuchthaven voorlopig nog verder beheerd door het intergemeentetijk
samenwerki ngsverband W. L V.
De herstructurering van het [uchthavenbeheer kwam in7014 immers nog niet tot vottooiing.
Wet zijn bestissende stappen gezet.

ln mei 2014 bestisten de Vtaamse regering, de POM West-Vtaanderen en de intercommunate
Leiedal om samen een nieuwe beheersstructuur voor de luchthaven Kortrijk-Wevetgem op te
richten.

De oprichting van de NV'lnternationate luchthaven Kortrijk-Wevetgem', een NV naar privaat
recht met een zuiver pubt'lekrechtetijk karakter, werd vanaf dan votop voorbereid.
Daarbij richten de POM West-Vtaanderen, het Vlaamse Gewest en de intercommunate Leiedal
een NV op, waarin zij votgende participatie nemen:. POM:57%,. Vtaams Gewest: 33%,. lntercommunate Leiedal,: 10%.

De NV heeft de duurzame ontwikketing van de luchthaven Kortrijk-Wevelgem tot doet, atsook de
instandhouding, het beheer en het onderhoud van de luchthaveninfrastructuur ats noodzaketijke
economische uitrusting en logistieke troef voor de handel en de industrie in de regio. De NV
voert daarbij de taken uit die de WIV vandaag uitoefent, alsook een aantat maatschappetijke
taken, haar opgedragen door het Vtaamse Gewest.

Om dit te bewerkstettigentworden atte activa en passiva, rechten en plichten van de WIV in
atgemeenheid overgedragen aan de nieuwe NV. De bestaande (exptoitatie)concessies aan
privépartners worden onverkort behouden.

Na de overdracht van atgemeenheid wordt de WIV ontbonden.

De herstructurering maakt de weg vrij om de tuchthaven grondig te vernieuwen en in
overeenstemming te brengen met de internationate regets van "ICAO" en straks de Europese van
"EASA".



infrastructuur en beveiliging
certificeringen en erkenningen
luchtruim en verkeersinformatie

Op a[ deze vtakken was het een bewogen jaar.

De startbaan en de vertichtingssystemen zijn in 2004-2007 grondig aangepakt en in een goede
staat.

De meeste andere delen van de infrastructuur zijn aan correcties en vernieuwing toe.
ln essentie moet er een nieuwe taxibaan met een nieuwe vtiegtuigparking en een gescheiden
auto-dienstweg komen.

Een technische werkgroep die de werken voorbereidt bteef verder actief in 2014 en gaf het
investeringsplan verder vorm, voortopig nog zonder aanbestedingen.
Verworven zijn wel een hydrautische studie en de ontheffing van een MER en ook van een
archeotogisch vooronderzoek.
Bodemonderzoek is gebeurd en in het voorjaar van2014 afgerond, in het kader van de komende
overdracht van terreinen en van de atgemeenheid.

Naar het jaareinde toe is op initiatief van de POM West-Vtaanderen en met externe bijstand
bekeken hoe het master ptan verder geoptimatiseerd en zo nodig geheroriënteerd kan worden.

Het ICAo-certificaat "78" van internationale luchthaven btijft gevrijwaard mits het Directoraat-
generaat Luchtvaart de corrigerende infrastructuurwerken effectief een aanvang ziet nemen.

ln het voorjaar van2Q14 liet het Directoraat-generaal Luchtvaart weten een einde te witten zien
komen aan het vanouds gemengde verkeer van wagens en rijdende vliegtuigen op de openbare
weg "Vtiegvetd" en daarnaast aan de vtiegbewegingen door hetikopters over de omheining, bij
het vertaten van hun bedrijfsterrein.
De Weg "Vliegvetd " en de wegranden maken voor a[te duidetijkheid geen deel uit van het
Iuchthavenconcessiedomei n.
De W.l.V. toonde zich desatniettemin bereid om samen met de betrokken operatoren op zoek te
gaan naar oplossingen, specifiek voor etke zone: de westetijke, de noordetijke en de
noordoostetijke.

Voor de westelijke en noordetijke zone is aan de operatoren gevraagd om oplossingen uit te
werken met poorten en eventuee[ verharde intersecties of air taxiway voor de hetikopters.
Voor de noordoostetijke zone met daarin een vijftientat bedrijven werd de uitbreiding van de
beveitigde "airside" van de luchthaven beoogd, met creatie van een demarcated area met een
eigen bevei tigingsregi me.
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Daarbij kan de voor helikopters ats hindertijk gekwatificeerde omheining weggenomen worden en
naast de bestaande autoweg een taxiweg in kunststofdatten aangelegd wordèn, dus het
dienstautoverkeer van het taxiënd vliegtui gverkeer gescheiden wordèn.

Voor de airside creatie is een akkoord nodig van atte aangetanden voorbij de te stuiten poort,
zowel met het principe ats met de operationete en beveitigingsmodatiteiten.

Het Directoraat'generaal Luchtvaart gaf alvast zijn akkoord met de airside creatie en in overleg
werd tot een geheel gekomen van toegangs- en beveitigingsmaatregeten en enkete operationetè
beperkingen.

ln2014 is het dossier van de omvorming van de weg "Vtiegvetd" ter hoogte van atte betrokken
luchtvaartbedrijven nog niet gefinatiseerd.
Een betangrijke eigenaarsvergadering inzake de airside creatie was wel voorzien op 6 januari
2015.

Het [uchthavenbeveiligingsprogramma in het atgemeen is in nauwe samenwerking met het
Directoraat-generaal Luchtvaart grondig gereviseerd en aangepast aan de E.U.-régets.
Een luik dat in de [oop van 2014 nog diende toegevoegd te worden is dus de "airside noord,,, in
de hypothese dat tuchtzijde en de herinrichting met een taxiweg daar effectief ingevoerd
kunnen worden.
Het luchthavenbeveitigingsprogramma is tenstotte officieet door het Directoraat-generaal
Luchtvaart goedgekeurd op 16 december 2014.

Het regime houdt standaard een "demarcated area" in, met de tijdetijke inrichting van een
veitigheids-kritische zone rond het passagiersgebouw bij charters voor het grote puOtiet<.

ln het voorjaar van 2012 is een aanvraag ingediend bij het Directoraat-generaa[ Luchtvaart om
gecertificeerd te worden ats luchtvaartnavigatiedienstvertener, zodat de bestaande apparatuur
in eigen beheer en met eigen en externe controtesystemen verder in werking kan gehouden
worden.

Het dossier dat werd ingediend bleek na een tijd onvotdoende te beantwoorden aan de
toepassetij ke EU -verordening.
Na een herkansing met externe versterking op het vtak van "quatity management systems"
aanvaardde het Directoraat-generaal Luchtvaart het correctief actieplan, waarvan-de uitvoering
meteen werd aangevat.

De W.l.V. spande zich verder in om de status van het omgevende luchtruim te wijzigen naar eení'R/v\Z" of "radio mandatory zone" en een "ÏMz" of "transponder mandatory zone,,. 
-

De speciaal opgerichte task force "lFR-verkeer in ktasse G-gebied" debatteerde vrij tang over de
tuchtruimkwestie maar kwam finaal ook tot de conctusie dat een RMZ aangewezen is.
Eind 2014 werd het gedutd van de W.l.V. eindetijk betoond en kwam de bevestiging van de
creatie van een RMZ.
Er wordt nu aangedrongen op het effectief worden eryan.

lntussen werd met externe bijstand een dossier ingediend bij de E.U. om ook satettietnadering
gei'mplementeerd te krijgen. Deze zorgt voor een betere toeganketijkheid bij minder goede
zichtomstandigheden.
Het was eind 2014 wachten op de a[ dan niet aanvaarding door het programmasecretariaat in
Praag. Er zijn drie maal meer kandidaten dan ptaatsen.

Een apart jaarverstag, opgemaakt door de brandweercommandant, bgschrijft de organisatie en
de werking van de voor de luchthavenexptoitatie cruciale brandweer- en inlpectiedienst inZO14.
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Grean §ustainable Aïrports

bezoek www.qreenairports.eu

Ats mooi eindresuttaat is een omvangrijke studie neergetegd over duurzame, mitieuvriendetijke
en energiezuinige bouw en renovatie van infrastructuur (wegenis en gebouwen) op kteine en
middetgrote regionate Iuchthavens.

De resuttaten van de studie zu[ten maximaal aan bod komen bij de eigen
infrastructuurverbeteringen en zutlen kunnen gedeetd worden met de andere projectpartners uit
het deetnemende Noordzeegebied.

duurzaamheid
zo milieuvriendelijk mogelijke exploitatie

Het E.U.-project "Green Sustainabte Airports" dat medio 2010 startte werd vertengd tot 31

maart 2014 en kwam dus tot vottooiing.
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tre KJK', 1 'T. 'i'-i. luchthavennetwerk Noordzeegebied
de deelnemers aan het GSA-project: TRF = Torp, BLL = Billund, BRE = Bremen, GRQ = Groningen, SEN
= Southend en KJK = Kortrijk-Wevelgem

Het mitieudossier btijft niet atteen doorde deetname aan het E.U.-project een betangrijke
bekommernis voor de uitbater.

|n2014 is verder de nodige aandacht besteed aan het segment heticopterverkeer en de
getuidsimpact.

,{",o.''t .iiiii ry,f§ï;-+



12

Er wordt verder gehamerd op het landen en stijgen op/vanuit het midden van het terrein zodat
de hetikopter zich bij het aan- en uitvtiegen hoger boven de omgeving bevindt.
Er is bijkomend wetenschappetijk onderzoek gedaan naar de impact van meer hetikopterverkeer
bij getijkbtijvend ander vtiegtuigverkeer.

Bewoners konden zoats jaartijks in februari informatie krijgen over de trafiek en
mi tieuprestaties en vooruitzichten.
Ktachten werden na onderzoek beantwoord. Quasi atte ktachten betreffen het repetitief
overvtiegen van testoestetten.
De betrokkenen worden daar zoveel mogetijk bewust van gemaakt, onder andere bij de
besprekingen op de veitigheidscomités.

financieel

Voor de gedetaitteerde informatie over de financiëte resuttaten verwijzen we naar de batans en
resuttatenrekening en bijtagen, verder in dit jaarverstag.
Hierna votgen de betangrijkste bedragen, evotuties en toetichting.

Het totaal van de bedrijfsopbrengsten van de W.l.V. bedroeg in2014 1.914.667,94 euro tegen
1 .928.680,12 euro in 2013.

De omzet uit commerciëte activiteiten bedroeg 1.065.646,54 euro tegen 972.766,31 euro in
2013, dit is een stijging met bijna 10%.

Maar de andere opbrengsten, voornametijk subsidies, beliepen 849.021,40 euro tegen 955.913,81
euro in 2013 of ongeveer 110.000,00 euro minder. Met name werd de inning van gemeentetijke
bijdragen à 78.000,00 euro in 7014 geschorst en eindigde de subsidiëring vanuit de Europese
Unie, gezien de finalisering van het project "Green Sustainabte Airports".
Het veruit betangrijkste subsidiebedrag kwam weerom van de Vtaamse gemeenschap voor de
veitigheidsfuncties: 794.000,00 euro in 2014, dit is status quo tegenover 7013.

De [andingsrechten op zich namen met'17%toe tot 463.281 ,24 euro. De verhuringen stegen met
27% lol 128.457,04. De inning van verhuring van standptaatsen voor vliegtuigen is meer dan
verdubbetd door de frequentere komst en positionering van grotere toestetten zoats het type
Fatcon 2000.

De diverse inkomsten groeiden met ruim 12.400,00 euro aan.

De concessie-inkomsten uit kerosineverkoop namen licht toe tol25.827,71 euro.

De financiëte opbrengsten bteven stabiel en worden verder gedomineerd door de
kapitaatssubsidies à 1 30. 385,46 euro.
Hiertegenover staan diverse posten van de afschrijvingen.

Het terkoopsvotume van de door de W.l.V. aangeboden avgas 100l1-benzine was stabiel en de
winst verhoogde met ongeveer 10% naar 40.718,56 euro.

Het totaal van de bedrijfskosten bedroeg in 2014 7.067.531,59 euro tegen 2.115.563,09 euro in
2013. Dit is een dating met2,2%.

De beheersing en zetfs reductie van de kosten btijkt uit quasi atte rubrieken.
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Het meest opvattend is het uitbtijven van de kostenintensieve bestrijding van sneeuw en ijs in
7014, zowe[ in het voor- ats in het najaar. Er is geen enkete keer gestrooid in tegenstetting tot
de vorige jaren. Bijna 42.000,00 euro is zo minder uitgegeven, naast minder inzet van personeel
en rotlend materieet.

De bezotdigingen en diverse personeetskosten namen we[ met 2,4% toe tot 1.054.237,04 euro.
Enkete [oonaanpassingen op basis van de schaal maar vooral de met 11% toegenomen activiteit
met bijgevotg extra uren voor verkeers- en brandweerdienst waren hiervoor verantwoordetijk.

De post "afschrijvingen" btijft bepatend voor de resultaten van de W.l.V.
Niet atte investeringen zijn met subsidies betaatd.
De post afschrijvingen is na enkete jaren afname recent weer aanzientijk toegenomen door de
afschrijving van de nieuwe brandweerwagen met "FIRE CAT 6" (398.000,00 euro op 8 jaar sinds
2012) en van de aangekochte en intussen afgebroken boogtoods (30.000,00 euro op 3 jaar sinds
2012).

Afschrijvingen de taatste 5 jaar: 2010 743.545,84 euro
2011 217.756,11 euro
2012 254.019,36 euro
2013 278.506,10 euro
2014 278.341,54 euro

De waardevermindering op handetsvorderingen bedroegen 3.663,18 euro door enkete
faitlissementen in de buitentandse luchtvaartsector.

De financiëte kosten namen licht af tot 15.890,88 euro.

Het bedrijfsverties vóór financiëte kosten en opbrengsten bedroeg 152.863,65 euro tegen
186.882,97 euro in 2013.

Het verties van het boekjaar bedraagt na het in rekening brengen van de financiëte kosten en
opbrengsten en de betastingen 39.785,72 euro.

Het gecumuteerd verties komt daardoor op 454.791,59 euro.

het type Falccr: 2000 in vluchl
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verslag over de werking van de verenigihg, van
bestuur en personeel

samenstelling van het bestuur

De samenstetting van de raad van bestuur en van het directiecomité wijzigde niet in 2014.

bestuurlijke werking

Op 20 mei 2014 vond de jàarvergadering ptaats en op 16 december 2014 een bijzondere
atgemene vergadering van deetnemers.

De raad van bestuurvergaderde op 19 maart 2014en vervolgens op 15 oktober 2014.

De vergaderingen van het directiecomité vonden ptaats op 6 januari, 3 februari, 3 maart, T april,
5 mei, 2 juni, 7 juti, 1 september, 29 september, 6 oktober, 3 november en 1 december 2013.

De veitigheidscomités "L.R.5.T. "(over "safety" of luchtvaartveiligheid) en "LOVECO" (over
"security" of terrein- en persoonsbeveitiging) , waarin naast de vertegenwoordigers van de
luchthavenuitbater, tuchtvaartpolitie en directoraat-generaa[ luchtvaart ook
gebruikersvertegenwoordi gers zeteten, kwamen etke drie maanden bijeen.

Personeel

Het totate personeetsbestand van de WIV bedroeg eind 2014 25 mensen.
ln de [oop van 2014 ging verkeersinformatiegever Louis Comer vottijds aan de stag in ptaats van
deettijds en dit voor onbepaatde duur.

Overigens deden zich geen wijzigingen voor.

Hierna votgen:
de batans na winstverdeting
de resuttatenrekening
de resuttaatverwerki ng
de staat van het kapitaaI en de aandeethoudersstructuur

, voorzieningen voor risico's en kosten
staat van de schutden
de resuttaten
de sociate balans
de waarderingsregets



20 1 EUR

NAÏ. Datum neerleggÍng Nt- 0207.220.011 Blz. E. D_ | lvKT 1.1

NAAM: West Vlaamse lntercommunale Vltegveld WeveÍgem'Blsselg

Rechtsvorm: Dlenstverlenende VeÍenlging

AdÍes: Grote MaÍkt

Po§tnummeÍ: 85OO Gemeènte: KoÍtrijk

Land: België

Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank ven Koophandel van Kortr[k

lnternetadres *:

JAARREKENING lN EURO (2 decimalen)

0ndernemings nummer

Nr.: 54

0207.220.011

DATUM@vandeneerleggingvandeoprichtingsakteoFvanhetÍecentslestukdatdedatumvan
UefenamlEiï!-van Oe oprichlingsaXte en van de akte tot statutenwljziglng vermeldt.

JMRREKENING goedgekeurd door de algemene veÍgadeÍing van

met betrekking tot het boekjaar dat de peÍiode dekt van

Vorig boekiaar van

í 9r061201 5

1t0112014 3',r1212014

slt12t2013

tot

(ot110112013

De bedragen van het vorige boekiaar ztln I ziiarifJ=" iclentiok met die welko eerder openbaar werden gemaakt:

VoLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, berOep, WOOnplaats (adíes, numrneÍ, postnummsr 6n gemeente) en functie in de onderneming.

van de BESTUURDERS, zMl§/OERDERS EN COMMISSARISSEN

Deleu Walter

Waterleikens 2, 8501 Bissegem, België

Functie: Bestuurder

Mandaat : 21 l03t2o'13- 21 1031201 I

Hiergens Pol

Stiln Streuvelsiaan 58, 8501 Heule, België

Functie : OndeNooÍzÍtter van de íaad van bestuuÍ

Mandaat : 21t0312013- 21logl2019

Lammertyn Ann

Rozebeeksestraat 59, 8860 Lendetede, Belgió

Functie : BestuurdeÍ

Mandaat ". 2110312013- 2110312019

LombaeÉ Filip

RumbeekstÍaat 7, 8870 lzegem, België

Functie : BesluuÍder

Mand aat i 21 lï3l201 3- 201A312019

Zijn gevoegd bij deze Jaanekenlng:

Totaal aaotal nèergelegde bladen: ZZ Nummers van de secties van het standaardmodel dÍe niet werden neergelegd

omdat ze niet dÍenstig zijn: 5.1.1, 5.1.3, 5.2.1, 5'2.2,5.4,5.9' 8, I

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

HandtekenÍng
(naam en hoedanigheid)

' Facultatievevermeldíng.

" Schrappen wat niet van toepassing is.



LlJsï vAN DE BESTUURDERS, ZMKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Vanraes Garoline

Menenslraat 321, 8930 Menen, België

Functie : BestuuídeÍ

M andaat : 21 l03l 2013- 21 I 031201 I

De Clerck Marle

Alberlslraat 43, 8560 Wevelgem, België

Functie: Be§tuurder

Mandaat:2110312O13-21/10312019 l

Spincemallle Elliane

Vichtseslraat 5, 8553 Otegem, Betgié

Functie: Bestuulder

Mandaat : 21 10312013- 21 10312019

Demeulemeester Wil3Y

ElÍ NovembeÍlaan 69, 8570 Vichle, Belgié

Functie : Besluurder

Mandaat | 21 10312013- 21 10312019

Deseyn LutgaÍ

Etienne Balcaenstíaat 10, 8580 Avelgem, BeÍgië

Funotie: Bestuurder

Mandaat'. 2'l 10312013- 21 10312019

Rooryck Regine

KapelslÍaat 39, 8540 Deerlijk, België

Functie: Bestuurder

Mandaat : 21 10312013- 21 10312019

Claerhout Patrlck

BlauwhulsstÍaat 6, 8531 Hulste, België

Funclie: Besluurder

Mandaat : 21 10312013- 21 10312019

Vandemeulebroucke WlllY

Wilgenlaan 8, 8530 Harelbeke, Belgiti

Functie : Bestuurder

Mandaat : 21 10312013- 21 10312019

Verbeke Jan

H. Haítskaat g, 8870 lzegem, België

Funclie: Bestuurder

Mandaat : 21 l03l201 3- 21 10312019



LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMTS§ARISSEN (VCTVOIg VAN dE VOIigE bIAdZiJdC)

Bllliet Frank

Koning Albertpark 28, 8500 Kortrijk, België

Functie: BesluuÍdeÍ

Ma ndaat : 21 10312013- 21 10312019

Detavernier KellY

PyfferoenstÍaat40, 850't Bissegem, België

Functie: BestuurdeÍ

Mandaat : 21 1O312013- 21 10312019

Herrewyn Beft

Sint-Kalharinastraat 84, 850í Heule. België

Funotie : Bestuurder

Manda at : 21 l$3l201 3- 21 lO3l2O19

LemaÍtre Marc

Goedendaglaan 69, 8500 KortrÍjk, België

Functie: Bestuurder

Mandaat '. 2110312013- 2110312019

Dewaele Lander

Haretbeeksestraal 7 0, 8520 Kuurne. Belglë

Funclie : Bestuurder

Mandaat : 21 103120'13- 21 10312019

Lust Eddy

Langekeerstraat 49, 8930 Menen, België

Functie : Besluurder

Mandaat : 21 10312013- 21 lO3l2O1S

Claerbout Anal§

Jacquetbosslraet 43, 8587 Spiere-Helkijn, België

Funclie: Bestuurder

M andaat : 21 10312013- 21 10312019

Dewaele Charka

MileniumstÍaat 70, 8790 WalegeÍn, België

Funclie : Bestuurder

Mandaat : 21 10312013- 21 10312019

Hlmpe PhÍlip

Jules HaerinkckstÍaat 1, 8790 waregem, Belgiè

Functie : Bestuurder

Mandaat : 21 Í0312013- 21 I 031201 I

3t22



LTJST VAN DE BÉSTUURDERS, ZMKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Daem FiliP

Lauweskaat Í07, 8560 W6velgem, België

Functie : Voorzilter van de Íaad van bestuur

Mandaat : 21 10312013' 21 l03l 2019

Vanneste Jacques

NeerhoÍstraat 30, 8560 Wevelgem, België

Funclie : Bestuurder

Mandaat ; 21 10312013- 21 10312019

Desloovere Marc

Luxemburglaan 24, 8550 Zwevegem, BeÍgÍë

Functíe: Bestuurder

Mandaat : 21 10312013- 21 103t2019

Nys Davy

Ommegangstraet í, bus 82, 8550Zwevegem, België

Functie: Bestuurder

Mandaat : 21 10312013- 21 10312019

Weydts Axel

VlasbÍoemstraat 49, 8500 KortÍÍk, België

Functie : BestuuÍder

Mandaal : 21 l03l20l3- 21 l03l2o19

Vanryckegem Martlne

Wijk tèn dale 1, bus A. 8930 Rekkem, België

Functie : BestuuÍder

Mandaat : 2'l 103120'13- 21 10312019

Dessein Geert

Provinciebaan 86, bus A, 8880 Ledegem, Betgië

Functie : BestuuÍder

Mandaat : 21 10312013- 21 103t2O19

BouckaeÉ Rlk

Hulstsestíaat 223, 8520 KuuÍne. Belgié

Functie : Bestuuíder

Mandaat : 2110312013- 2110312016

Pat§n Rik

Hippodtoomstraat 33, 8530 Harelb6ko, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 21 103l/2013- 21 10312016



I Nr 10207.220.0't1 t

LIJST VAN DE BESTUURDERS. ZAAKVOËRDERS EN COMMISSARISSEN (VETVOIg VAN dE VOÍigE bIAdZIJdE)

Wyckhuyse Xavier

Viasbloemstraat 17, 8790 Waregem, Bslgiè

Functie: Bestuurder

Mandaat : 21 10312013' 2'l ll3l201 6

Devos Vlncent

St. Amandswijk 21, 8597 SpieÍe-Helkiin, België

Funclie: Bestuurder

Mandaat : 21 10312O13- 21 103l,201 6

Goemaere Yves

Populierenlaan 16, 8550 Zwevegem, België

Funclie : Bestuurder

Mandaat . 21 1031201 3- 21 10312016

de Bethune Jean

Van Bellegemdreef 26, 8510 Marke (Kortrijk)' België

Functie : Ondervooreilter van de raad van bestuur

Mandaat : 21 t03//201 3' 21 I 0312019

5],22
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VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORREGTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht werd gegeven aan iemand die daar wettelljk niet toe
gemachtigd is àet toepassing van de artiketen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale

beroepen.

De iaa.rekening.ryed/ werd niet 'geverifieerd oÍ gecorrigeerd doot een eíerne accountant of door een bedrijfsrevÏsor die niet de

cpmmissaris is.

ln bevestigend geval, moeten hierna worden veÍmeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke exteÍne accountant of

bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij ziin lnstituut, evenats de aard van zijn opdracht;

A. Hetvoeren van de boekhouding van de onderneming "'
B. Het opstellen van de jaarrekening *',

C. Het verifiëten van de jaaríekening en/oÍ

D. Het coÍíigeÍen van de jaarrekening.

lndien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhoudeÍs oÍ door erkende boekhouders-Íiscalislen,

kunnen hieÍna woÍd€n v6Ímeld: naam, vooÍnamen, beroep en woonplaats van elke eÍ*ende boekhouder of erkende boekhouder'

fisca[st en zijn lidmaatschapsnummeÍ bij het Beroepslnstituut van eÍkend€ Boekhouders en Fiscali§len, evenals de aard van z'rin

opdracht.

' Schrappen wat niet van toepassing is.

" Facultatieve vermelding.

Naam, vooÍnamen, beroep en woonplaats
Lidmaatschaps-

nu{nmer

Aard van de
opdracht

(A, B. C eniof D)

6t22



BALANS NA WINSTVERDELING
Toel.

ACTIVA

VASTE ACTIVA

OprÍchtlngskosten ................

lrnmaterlëlevaste activa.....-.. 5'í'1

Materiële vaste actlva 5'1'2

Terreinen en gebouwen

tns(allaties, machines en uitíusling

MeubÍlair en rollend materieel ......................

Leasing en soortgelijke rechten .....'1....

Overige mateÍiële vaste activa ...........-..

Activa in aanbouw en vooruÍtbetalingen .'.....'-'......'....

5.1.3t

Ftnanclöls vaste actlva...' 5.2.1

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderlngen oP meer dan één Jaar

Handelsvorderingen .......'.'.....'.

Overige volderingen ...............

Voorraden on bestellingen ln ultvoering

Voorraden

Beslellingen in ullvoering

VoÍderingen op ten hoogste één Jaar

Handelsvorderingen .................

Overige vordetingen

Geldbeleggingen ................... 5.2.1

Llquide middelen

Overlopende rekeningen

TOTML DERACTIVA

Codes BoekjaaÍ Vorig boekjaar

20128

20

21

22127

22

23

24

25

zo

27

28

29158

2S

290

291

3

30/36

37

40141

40

41

50/53

5q5A

490/í

957.916,00

957.916,00

3',15-477,98

343,593,90

9.364,9s

289.479.17

362.713,47

60.707,95

60.707,95

194.539,37

166.174,21

29.365,16

29.995,63

77.470,52

1.178.292,79

1.178.292,79

356.723,58

463.008,.14

15.331,90

343.229,17

361.293.46

30.590,48

30.590,48

201.5E1,66

179.469,45

22.112,21

53.158.91

75.962.41

20t58 1.320.629,47 1.539.586,25

7122



PASSIVA

ETGENVERMOGEN .............

Kapltaal

Geplaatst kapitaal ..................

NÍet-opgevraagd kaPilaal

Uitgífteprem|es.,..................,.

Hennaarderingsmeerwaarden

Reserves

Wettelijke Íeserve,.........-,.

Onbeschikbare resèrves

Voor eigen aandelen

And€Íe ............

Belaslingvrije Íeserves

Beschikbare Íeserves

Overgedragen wlnst (verlles) ."......(+yG)

Kapltaalsubsidies .................

Vooíschot aan de vennoten op de verdeling van het
netto-actief

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN ..

Voozienlngen voor risico's en kosten

Uitgestelde belastlngen

SCHULDEN

Schulden op meer dan éón Jaar

Financiële schulden

Kredietinslellingen, leasingschulden en soodgelijke
schulden..........

Overige leningen

Handelsschulden,..............,.....

Ontvangen vooruÍtbetalingen op bestellíngen

Overige schulden

Schulden op ten hoogste ééniaar

Schulden op meeí dan één Jaar die binnen het jaar
vervallen

Financiële schulden

KÍedÍetinstellÍngen ........,.....-....

OverÍge leningen

Handelsschulden .....................

Leveranciers

t'e betaten wissels ....,..-...........

Onlvangen vooÍuitbelalingen op bestellingen -.,.'.....,...

Schulden met betíekking tot belastingen, bezoldigingen
en sociale lasten ....-.........

Belasiingen

Bezoldigingen en sociale lasten ..............

OverÍge schulden

Overlopende rekeningen

TOTAAL DER PAS§IVA

5.3

5.5

5,5

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

í0/15

í0

Í00

101

11

12

13

í30

í3í

I 310

131 í

132

133

14

15

19

16

160/5

168

17t49

't7

17014

17213

17AtO

175

176

17819

42148

42

43

430/8

439

44

44014

44',1

46

45

45013

45419

47148

492t3

458.450,74

502.975,96

502.975,96

127.399,24

19.368,85

19.368,85

19.368,85

-454.79ï,59

263.498,28

862.178,73

174.255,51

174.255,51

174.255,51

599.668,76

64.438,08

103.663,75

103.663,75

170.267,93

170.267,93

121.266,88

123.4v,92

4s.449,01

79.642,91

16.940,20

88.254,46

628.621,42

502.975,96

502.975,96

127.399,24

í9.368,85

19.36E,85

19.368,85

-415.006,37

393.883,74

910.964,8s

244.010,55

244.010,55

4.080,18

239.930,37

556.097,55

66.14E,09

132.459,00

í 32.459,00

84.235,79

84.235,79

121-266,88

139.335,56

42.700,47

96.635,09

13.252,23

1í 0.256.73

10/49 1.X20.625,47 1.539.586,25



RESULTATENREKENING

Bedrijfsopbreng sten en b€driifskosten

BÍutomarge ............(+YG)

Omzet' ,..-.......
HandelsgoedeÍen, grond- en hulpstoffen, diensten
en diverse goederen'

Bezoldígingen, sociale lasten en pensloenen .........(+yG)

Afschrijvingen en waardeverrnÍnderingen op

oprichlTngskoslen, op immateriële en materiële
vaste activa
Waardeverminderingen op vooÍÍaden, bestellingen in

uilvoering en handelsvordeÍlngen: loevoegingen
(teÍugnemingen)...................... ..'...(+)/G)

VooÍzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingèn en terugnemingen)'.'........'........'-----.(+yC)
Andere bedrijískosten ...........,.

Als heÍstÍuctureringskosten gea ctivBerde
bedrijfskosten .'........-.- G)

BedrlJÍswinst (BedriJÍsverlies) .-...-.....'...'....--.....'...(+yG)

Financlöle opbrengsten

Financlële kosten .......-...-

Winst (Verlies) uit de gewone bedrÍjfsuitoefenlng
vóór betasting -"""'(+YG)

Uitzo ndeÍl ljk€ oPb re n g sten

UitzonderlUke kosten

Winst (Verlles) van het boekjaar vóór belasting -.."(+)/(-)

Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen ........-..--..

Overboeking naar de ultgestelde belastingen

Belastingen op het resultaat ....,.,...............-,-..--'......(+)/G)

Winst (VeÍliesl van hot boeklaar ...--.(+)(-)

Onttíekking aan de bela§llngvrlje reserves

Overboeking naar de belastlngvriJe r€serves

Te bestemmon winst (vellles) van het boekjaar ......(+yG)

Toel.

5.6

5.6

5.6

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

9900

70

60/6í

62

630

63114

635n

640/8

649

9901

75

65

9902

76

66

9903

780

680

67177

9904

749

689

9905

1.1 83.478,91

1.054.237,O4

278.442,34

3.663,18

-152.863,65

131.128,60

15-690,88

-37.625,93

1.986,22

-39.612,'t5

173,07

-39.785.22

-39.785,22

1.121.170,78

1.029.364,21

278.506,10

200,"13

-186.899,66

't31.476,17

r6.751,40

-72.174,89

-72.174,89

204,91

-72.379,80

-72.379,80

* Facultieve vermelding.



RESULTAATVERWERKING

Te bestemmen wlnst(veÍlles) "'-"'(+X)
Íe bestemmen winsi (verties) van het boekiaar '.'....""""""""""(+yG)

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar.'.'-""""""'(+y(,

Onttrekking aan het eigen vermogen

Toevoeging aan het elgen vermogen .-."""".'.'"""
aan hel kapitaal en aan de uitgifieplemie§ """""""""'
aan de weltelijke reserve

aan de overige reserves

over te dragen wlnst (verties) """"(+y(-)

Tussenkomst van de vennoten in het verÍies """ """""'
Uit te keren winst "'-.....','.

Vergoeding van hot kapitaal ......'....'...-'.-"'

Besluurders of zaakvoerders

Ander€ rechthebbonden

Codes Boekjaar Vorig boekjaat

9906

(se05)

14P

79112

69112

691

6920

6921

(í4)

794

694/6

694

695

696

-454.791,59

-39.785,22

-415.006,37

-454.79',1,59

-415.006,37

-72.379,80

-342.626,57

-415.006,37

10t22



MATERIÈLE VASTE ACTIVA

AanschatÍingswaarde par elnde van het boekiaar'..

Mutatles trjdens het boekjaaÍ

Aanschaffingen, met inbegÍip van de gepÍoduceerde vaste activa ......"'..

Overdrachten en bu itengebruikstellingen

Overboeking van een post naar een andere ................'...'...'..-...-...'(+)(-)

AanschafÍingswaarde per einde van het boekJaar-........

Meerwaarde per elnde van het boekJaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboek(

Verworven van derden

Afgeboekt

Overgetroekt van een post naar een andere .......'...'.'.-.'............'.'.(+yC)

Meerwaarde perelnde van het boekJaar

Alschrljvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ..."

Mutatlos tiidens het boekJaar

Geboekt

Teruggenomen

Verworyen van derden ............

Afgeboekt na overdÍachten en builengebruikstellingen

Overgeboekt van een post naar een andere .....---..'............"..-.,...(+yt)

AfschÍUvÍngen en waardevetminderÍngen per einde van het boekjaaÍ .'--

NETTOBOEKWMRDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR .............-........,.

121.606,57

)00coooocooo(x)o(

278.442,34

8í69

8179

8189

81 99

8219

8229

8239

8249

E259

8279

8289

8299

8309

8319

8329

121.606,57

11t22



ffi NKrín
STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

Niet-gestort kapÍtaal

Niet-opgevraagd kapitaal

Opgevraagd, niet-geslort kapitaal

Aandeelhouders die nog moeten volstorten

Elgen aandolen

Gohouden door de vennootschap zelí

KapitaalbedÍag

Aanlal aandelen

Gehouden door haar dochters

KapÍtaalbedrag

Aantal aandelen

VeÍplichtlngen tot uttglÍto van aandeÍen

Als gevolg van de uitoefenlng van CONVERSIERECHTEN

Bedrag van de lopende converteerbare leningen

Bedrag van hel te plaatsen kapitaal

Maxímum aantal uit tB geven aandelen

AIs gevolg van de uiloeíeniflg van ÍNSCHRIJVINGSRECHTEN

Aantal inschrijvingsrechten in ornloop

Bedrag van het te plaatsen kapitaal

ft,Íaximum aantal uit te geven aandelen

Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

1 00P

(100)

x«xxxxxxxxxxx
502.975.96

502.975,96

Code§ Bedragen Aanlal aandelen

Codes Niet-opgevraagd
bedrag

Opgevraagd,
niet-geslort bedtag

(101)

8712 xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx

Godes Boekiaar

8721

8722

8731

8732

8740

8741

8742

8745

8746

8747

875 1

STAAT VAN HET KAPITAAL

MaatschappelIk kapitaal

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar

Geplaatst kapitaal per eÍnde van het boekjaar

Wijzigingsn tiidens het boekJaar

Samenstelling van het kapitaal
Soorten aandelen



@ l-vKï53 
-l

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUGTUUR

Aandelen buiten kapltaal

VerdelÍng

Aantal aandelen

Daaraan vetbonden stemrecht

Uilsplitsing volgens de aandeelhoudeÍ§

Aanlal aandelen gehouden door de vennootschap zelf

Aantal aandelen gehouden door haar dochteÍ9 ..'.---....-....

Codes BoekJaaÍ

876í

4762

8771

878',1
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STMTVAN DE SCHULDEN

UIÏSPLITSING VAN DE §CHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTÍJD VAN MEER DAN EEN

JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJO

Totaat der schulden op meer dan één ,aar dÍe binnen het Jaar ven allen

Totaat der schulden met een resteÍende looptUd van meer dan éón Jaar dooh
hoogstens 5 jaar ..-.--'.-...

Totaal dar schulden met een resterende looptUd van meer dan 6 iaar ...-.........

GEWMRBORGDE SCHULDEN íÖegrepen in de poslen 17 en 4a4E van de passÍva)

Door Belgische overheldsinstellingen gewaarborgds schulden

Financiële schulden

KredietinsteÍllngen. loasingschulden en soo(geliikè schulden

Overige leningen

HandeÍsschulden .........,.......-,..

Leveranciers

Te belalen wissels ...........,

Ontvangen vooruilbet€lingen op bestellingen

Schulden mel behekking tot bezoldigingen 6n sociale |asten............'.

Overige schulden

Totaal van de door Belgische overheldsinstellingen gewaarborgde schulden ..............'..

Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepe[ijk belooÍd op
activa van de ondernemlng

Financiële schulden

Kredietinslellingen, leasingschulden en soortgeliike schulden

Overige leningen

Handelsschulden ................--...

Leveranciers

Te belalen wissels .....,.............

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .....................

Schulden met betÍekking tot belastlngen, bezoldigingen en sociale lasten -.............

Belastingon

Bezoldiglngen en socÍale laslen .............

Overige schulden .............,.......

Totaal der schulden gewaarborgd door zake!ijke zekerheden gesteld oÍ onherÍoepeliik
beloofd op act[va van do onderneming ...........

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLOIGINGEN EN SOGIALE LASTEN
(post 45 van de passÍva)

Vervallen belastlngschulden ...-..........

Vervallen schulden ten aanzien van de RUksdÍenst voor Soclale Zekerheid

Codes Boekjaar

(42)

8912

8913

4921

891

90'l

8S81

8991

900í

90'lí

9021

9051

9061

8922

892

902

8982

8992

9002

9012

9022

9032

9042

9052

9062

9072

9076

64.438,08

174.255,51

238.693,59

238.693,59

238.693,59
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RESULTATEN

PERSONEEL EN PERSONEELSKOSÏEN

Werknemers waarvoor de onderneming een DTMONA'verklarlng heeft
Ingedlend oÍ dle zijn tngeschreven ln het algemeen personeelsregÍster

Totaal aantal op de afsluitingsdalum ..,'...'-'...

GemÍddeld peÍsoneelsbestand berekend ln voltildse equivalenten

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Personeelskosten

Bezoldigingen en ÍechlstÍeekse sociale voordelen

WerkgeversbiJdragen voor sociale veÍzekeringen .'.""-...-.......

Werkgeverspremies voor bovenwetteliike verzekeringen

Andere personeelskoslen

Ouderdoms- en overlevlngspensioenen

FINANGIËLE RESULTATEN

Door de oveÍheld toegekende subsidies, aangerekend op de
resu ltatenrekenl ng

Kapitaalsubsidies ......................

lntereslsubsidies .....................

GeactlvBerde intercalaire interesten

Bedrag van het dÍsconto ten laste van de onderneming bij de
verhandellng van vorderingen -.-.... ....'..'.*'

Saldo van de gevormde (aangewende oÍ teruggenomen) voorzieningen
met flnancieel kaíakter " """"'(+X,

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

9086

9087

9088

620

621

622

623

624

9125

s126

6503

653

656

25

15,8

28.990

757.019, í 0

231.209,75

66.008,19

Í30.385,46

25

15,8

28.991

757.836,52

219.422,81

52.104,88

í30.385,46
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

OOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE

ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN

Waarvan

Door de ondernemlng geëndosseerds handelseffecten in omloop

ZAKELIJKE ZEKERHEDEN

Zakelíike zekerheden dte door de onderneming op haar elgen activa werden gesteld of
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en YeÍplichtlngen van de onderneming

Hypotheken

Boekwaarde van de bezwaarde activa .--....-..'...

BedÍag van de inschrijving

Pand op het handelsÍonds - Bedrag van de inschrljving .....'.','......'.

Pand op andere activa - Boekwaarde van de ln pand gegeven activa """""""
Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - BedÍag van de betrokken

ZakeliJke zekelheden die door de ondernemlng op haar eigen actlva werden gesteld of

onheroepetíjk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtlngen van derden

Hypotheken

Boekwaarde van de bezwaaÍde aëtiva

Bedrag van de inschrijving

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschríving .......'....'-..-

Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven actíva .."'""""'

Zekerheden op de nog door de onderneming te vemrerven activa - Bedrag van de betÍokken

acliva.........,....

BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHÏINGEN

AARO EN ZAKELIJK DOEL VAN BUITENBALANS REGELINGEN

Mlts de rlslco's of voordelen die ult dergetijke regeÍlngen vooÉvloeien van enige bètekeni§ ziin en voor zovor de openbaarmaking

van dergelijke Íislco's of voordelen noodzàkelÍ;x1" vobr de beoordeling van de Ílnanciële positie van de vennootschap:

ANDERE NIET IN DE B,ALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLIGHTINGEN

Codes BoekJaar

9149

9í50

916í

9171

91 81

s191

9201

9162

9172

91 82

9192

9202

289.479,17

,t6122



BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMTNGEN, BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN

coMMrssARls(sEN)

VERBONDEN ONDERNEMINGEN

Vorderlngen op verbonden ondernemingen .......'.....".'.

waarborgen toegestaan in hun voordoel ...-.-..-.-..........

Anderè betekenlsvoÍle verpllchtlngen aangegaan ln hun voordeel .'..."----.-'.......

BESTUURDERS EN ZAAKVOERDER§, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE ONDERNEMING

RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLERÉN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMlNGEN

TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DtE DOOR DEZE PERSONEN REGHTSTREEKS OF

ONRECHTSÏREE KS GECONTROLEERD WORDEN

Uitstaande vorderlngen op deze peÍsonen

Rentevoet en duur van de vordeíingsn

Waarborgen toegestaan ln hun voordeel ................'.."

Andere betekenísvotle verpllchtingen aangegaan ln hun voordeel ......'..........'....

DE COMMISSARÍS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)

Vergoeding mandaat CommissaÍis : € 1250

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKWOORWAARDEN

Naamloze vennootschappen vermetden de tíansacties die direct of indlrect zfin aangegaan tussen de

vennootschap en haar voornaamste aandeelhouders en de vennootschap en de leden van de leidinggèvende,
de toezlchthoudende of de bestuursorganen

Boekjaar

Codes Boekjaar

92Sí

9294

9295

9500

9501

9502



SOCIALE BALANS

NummeÍs van de paritaiÍe comités die voor de ondernemÍng bevoegd z'tjn:

WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN

INGESCHREVEN tN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER

Tijdens het boekiaaÍ en het vorige
boekjaar

Gemiddeld aantal werknemer§ ............

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Personeelskosten ....-..............

Codes

1. Voltijds

(bookjaa0

2- Deeltuds

(boekjaa)

l. Totaal (T) of totaal
in voltiidse
equivalenten (VTE)

(boeRJaar)

lP. Totaal (T) of totaat
in voltiJdse
equivalenten (VTE'

Uong boekjaar)

í00

101

102

' 5,9

10.305

374.746,90

18,6

18.685

679.490,14

15,8 MrEI
28.990 (r)

í.054.237,04 Cr)

15,8 MrE)
28.es1 (T)

1.029.364,2í (r)

Op de afslultlngsdatum van het boekiaar

Aantal werknemer§ .............

Volgens de aard van de aÍbeldsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepastde tijd

Overeenkomst voor een bepaalde lfd ......'...--...........,."'.

Overeenkomst voor een duidellJk omschreven werk ........

Verva ngingsovereenkomst

Volgsns het geslacht en het studienlveau

Mannen

lager ondemijs

secundair onderwtjs .....-..........

hoger niet-universitair onderwijs

universitair onderwijs

Vrouwen

lager ondemijs

secundair onderwijs

hoger niet-unive rsitair ondenrijs

universitair onderwiis

Votgens de beroepscategorie

Dlrectiepersoneel ....................

Bedienden

Arbeiders

Andere ............

Codea
1. Voltijds 2. Deeltijds l. Totaal in voltiidse

equivalenten

105

't10

11Í

112

113

120

1200

't201

1202

1203

121

1210

1211

'1212

1213

Í30

134

132

í33

,l

2

1

19

18

1

17

10

6

1

2

15,8

14,6

1.2

14.4

9,1

4,1

1,2

1,4

1,4

1,0

14,8
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TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

INGETREDEN

Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het

boekjaar een DIMONA-verklaÍing heeft ingediend of tljdens
het boekiaar werden ingeschreven in het algemeen
personeelsreglster ..,..,..,..........

UITGETREDEN

AantalweÍknemers met een ín de DIMONA-verklaring
aangegeven of een in het atgemeen personeelsregisteí

opgetekende datum waarop hun overeenkomst tljdens het
boekjaar een einde nam

INLTCHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Totaal van de formete voortgezetto beroepsopleldÍngslnltlatlevon ten
laste van de werkgever

Aantal belrokken welknemer§

Aanlal gevolgde opleidingsuren

Neltokoslen voor de ondernemÍng .................'.

waaNan brutokoslen rechtstreeks verbonden m€t de opleidins ..'.."-...

waaruan betaalde bijdragen en storlingen aan collectleve fondsen ".-"
waarvan onlvangen tegemoetkomingen (in mindeÍinS)..'..'.--.--............

Totaalvan de mtnder formete en inÍormete Yoortgezette beroeps-
opleidingslnltlatieYen ten laste van de werkgever

Aantal betÍokken werknemers

Aantal gevolgde opleidlngsuren

Nettokoslen voor de onderneming -..............

Totaal van de initiëte beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de

werkgever

Aantal betrokken werknemers

Aanial gevolgde opleÍdingsuÍen

Nettokosten voor de onderneming .........,-...-

Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in voltídse
equivalenten

205

305

1,2

1,0

Cödes Mannen Codes Vrouwen

5801

5802

5803

58031

58032

58033

5821

5822

5823

5841

5842

5843

I
70

7.895,77

7.895,77

20

700

581 1

5812

5813

58í31

58í32

58133

5831

5832

5833

585í

5852

5853

1

40



WMRDERINGSREGELS
1. Beginsel

De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 ianuaÍi 2001 tot uitvoer[ng van

het Welboek van vennoolschaPPen.

Ten behoeve van hel getíouwe beeld rvordt in de volgende uitzonderingsgevallen afgeweken van de bij dit besluit bepaalde

$,aaÍdeÍingsÍegels:

Deze afwijkingen worden als volgt verantÏYooÍd:

Deze al\À,ijkingen beïnvloeden als volgt het vermogon, de financiële positie on het Íesultaat vóór belasting van de onderneming:

De waarderingsregels rveÍden ten opzichte van het vorige boekjaar qua venvoording oÍ toepassing (geaÀtlrzigd) (niet gewijzigd)

zo Ja, dan heefl de w'rjziging betrekking op:

en heeft zij een (positieve) (negatieve) invloed op het resultaat van het boekjaarvóór belasling ten betop€ van EUR'

De resultatenÍekening (werdt) (wordl niet) op belangrjJke w-rjzo beïnvloed door opbrengsten en koslen die aan een vorig boekiaar

moeten worden toegerekendi zo ia, dan hebben deze betÍ€kklng op:

De cijfers van het boekjaar ziln niel vergelijkbaar met dÍe van het vorige boekiaar en wet om de volgende reden:

(VooÍ de vergelijkbaarheid worden de ciifers van het voÍige boekjaar op volgende punten aangepast)

(Voor de vergelijking van de Jaarrekeningen van beide boeklaren moet met votgende elementen rekening \Horden gehouden):

Bij gebrek aan obJectieve beoordelingscriteria is de waardeÍing van de voorzienbare risico's, mogeli,ike verliezen en ontwaaÍdingen

\yaarvan hierna sprake, onvermildelijk aleatoir:

Andere inlichtÍngen die noodzakelijk ziin opdat de iaarrekening een getÍouw beetd zou goven van hÉt veÍínogen, de financiële positÍe en

het resullaat van de onderneming:

2. Vaste actlva

Oprichtlngskosten:

De oprichtingskoslen worden onmiddellijk ten laste genomen, behoudens volgende kosten diB woÍden geactÍveerd:

HeÍstructuÍeÍi ngskosten:

De heÍstÍuctureringskosten werden (geactiveerd) (niet geactiveerd) in de loop van hel boèk,aar; zo ia, dan wordt dit als volgt

verantwooÍd:

!mmateriële va§ts actlva:

Hel bedrag aan immatertëls vaste acliva omval voor uR kosten van onderzoek en ontwikkelÍng' De afschrijvings-

termijn voor deze kosten .i Jöài-oËï,iöuii,iir'uèrà"lt (meer) (niet mee4 dan s jaar; indien meer dan 5 jaar wordt deze termijn als volgt

verantwoold:

Materiële vaste activa:

ln de loop van het boekjaar (werden) (weÍden geen) maleriële vasle activa gehenvaaÍdeerd; zo ia, dan wordt dezo

heruaaÍdeting als volgl verantwoord:

20122



Actlva

Methode
L (lineairQ

D (degrcssieve)

A (andere)

Basis
NG fÍ,et-

gëherwaardoede)

G(geherwaardeerde)

Afschrljvin gspe rce n ta g es

Hoofdsom
Min. - Max.

Bijkomende koslen
Min. - Max.

1, OpÍichtlngGkosten

2. lmmateÍlëls vasto actlva
3. lndustriële, admlnlstratieve of
commeÍclële gebouwen*
GEBOUWEN

4. Ínstallatl€s, machines en ultrustlngr
lnstallaties, machines en uitrus

5. Rollencl materieel*
rollend matorieel

6. KantoormateÍleel en meubllalr*
meubilaiÍ
7. Andere materl6la vaste actlva

Rollend mateneel in leasing

L

L

L

L

L

NG

NG

NG

NG

NG

3,00 - 33,33

0,00 - 0,00

5,00 - 33,33

í0,00 - 33,33

í0,00 - 33.3s

10,00 - 12,50

0,00 - 100,00

0,00 - 0,00

0,00 - 100,00

0.00 - 33,33

0,00 - 100,00

0,00 - 100,00

van de in : deze woÍden in op een

WAARDERINGSREGELS

Aíschrijvlngon geboekt tiJdens het boekJaar:

Overschot aan loegepaste, liscaal aftrekbare, versnelde afschr'ljvingen ten opzióle van de economisch verantwoorde afschrívingen :

- bedrag voor het boekjaar: EUR.

- gecumuleerd bedÍag voor de vaste activa verworven vanaf het boekiear dat na 31 december í983 begint: EUR.

Flnanciële vaste activa:

ln de loop van het boekiaar (werden) (werden geen) deelnemingen gehenvaardeerd; zo ia, dan wordt deze herwaardering als volgt

verantwoord

à. vÍottende actlva

Voorraden:

Voorraden worden gewaardeerd tegen de aanschafíingswaarde berekend volgens de (te vermelden) methode van de gewogen

gemiddelde prijzen, Fifo, LiÍo, individualiseÍing van de prijs van elk bestanddeel of tegen de lagere marktwaarde:

l. GÍond- en hulpsioffen:

aan gemiddelde brandstofprijs.

2. Goederen Ín bewerking - gereed product:

3. Handelsgoederen:

4. OnroeÍende goedeÍen bestemd voor verkoop:

Productep:

- De vervaardigÍngsprijs van de producten (omvat) (omvat niet) de onrechtslÍeekse pÍoductiekosten'

- De vervaardígingspri'1s van de producten waarvan de productie meer dan één iaar beslaat, (omvat) (omvat geen) financiële kosten

verbonden aan de kapitàlen ontleend om de pÍoductie ervan te financielen'

Bij hel einde van het boekjaar bedraagt de maÍktwaaÍde van de totale vooraden ongeveer Yo meet dan hun boekwaarde.

(Deze inlichling rs slechÍs vereist zo hel verschil belangiik is).
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WAARDERINGSREGELS

Bestellingen In ultvoering:

Bestellingen Ín uitvoering worden gewaardeerd (tegen vervaardigingsptds)

(tegen vervaardigingsprijs, verhoogd met een gedeelte van het resullaat naar gelang van de vordering deÍ werken).

4. Passiva

Schulden;

De passlva.(bevettea) (bevatten geen) schulden op lange termiin, zonder rente of met een abnormaal lage rente; zo ja, dan wordl op

deze schulden (een) (geen) disconto toegepast dat wordt geacllveerd.

Vreemde valuta:

De omrekening in EUR van tegoeden, schulden en verbintenissen in vÍeemde valuta gebeurt op volgende gÍondslagen:

Da resultaten uit de omrekeníng van vÍeemde valula zijn als volgt in de jaarrekening verwerkt:

Leasingovereenkomston:

Wat de nÍet.geactiveeÍde gebruiksÍechten uil leasingovereenkomsten belÍeft (adíkel 1O2, §1 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001

lot uiyoeing van het Wetboek van vennootschappen), beliepen de vergoedingen en huurgelden dÍe betrekking hebben op het boekjaar

vooÍ leasing van onÍoerende goedel€n: EUR.
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& Crowe Horwath,.

Callenq Pirenne & C'
member of Crowe Horwath lnternational

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS OVER HET BOEKJAAR
AFGESLOTEN OP 31.12.2014

GERICHT TOT DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE
WEST.VLAAMSE I NTERCOMM U NALE
VLIEGVELD WEVELGEM - BISSEGEM

Luchthavenstraat 1 bus 1

8560 WEVELGEM

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader
van ons mandaat van commissaris. Dit verslag omvat ons oordeel over de jaarrekening en
tevens de vereiste bijkomende verklaringen. De jaarrekening bevat de balans op
31 december 2014, en de resultatenrekening voor het boekjaar afgesloten op die datum en
de toelichting.

Verslag over de jaarrekening - Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening van de vennootschap
West-Vlaamse lntercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem over het boekjaar afgesloten
op 31 december 2014, opgesteld op grond van het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel, met een balanstotaal van 1 .320.629,47 € en waarvan de
resultatenrekening afsluit met een verlies van het boekjaar van 39.785 ,22 €.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan voor het opstellen van de jaarrekening

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening die een
getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel, alsook voor het implementeren van de interne beheersing
die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de jaarrekening die geen
afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten.

Verantwoord el ijkheid van de commissaris

Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze jaarrekening tot uitdrukking te
brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle volgens de internationale
controlestandaarden (lSA's) uitgevoerd. Die standaarden vereisen dat wij aan de
dëontologische vereisten voldoen alsook de controle plannen en uitvoeren teneinde een
redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening geen afwijkingen van
materieel belang bevat.

Beclrijfsrevisoren I Réviseurs d'Entreprises I Betriebsrevisoren
Erkend door de CBFA I Agréé par la CBFA I Von der CBFA anerkannt
Erkerrd door de Controledienst voor de ziekenfondsen I Agréé par l'Oííice de contróle des mutualités I Von der Krànkenkassenaufsicht anerkannt

AntwerplBrusselslHasseltlKortriikiNamurlVervierslLuxembourg(L)lBerlin(C)lLille(F)
Audit and Assurance ] Accounting I Tax and Legal I Risk Consulting I Corporate Finance

Ondernemingsnummer BTW L Numéro d'Entreprise WA BE 0427 .897 .088
KBC: 460-081 2441 -09 I IBAN: BE52 4600 8124 4109 | BIC: KREDBEBB
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Een controle omvat werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de in de
jaarrekening opgenomen bedragen en toelichtingen. De geselecteerde werkzaamheden zijn
afhankelijk van de beoordeling door de commissaris, met inbegrip van diens inschatting van
de risico's van een afwijking van materieel belang in de jaarrekening als gevolg van fraude of
van fouten. Bij het maken van die risico-inschatting neemt de commissaris de interne
beheersing van de entiteit in aanmerking die relevant is voor het opstellen door de entiteit
van de jaarrekening die een getrouw beeld geeft, teneinde controlewerkzaamheden op te
zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn, maar die niet gericht zijn op het
geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit.

Een controle omvat tevens een evaluatie van de geschiktheid van de gehanteerde
waarderingsregels en van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte
schattingen, alsmede een evaluatie van de presentatie van de jaarrekening als geheel.

Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de entiteit de voor onze
controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is
om daarop ons oordeel te baseren.

Oordeel zonder voorbehoud

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en de
financiële toestand van de vennootschap West-Vlaamse lntercommunale Vliegveld
Wevelgem - Bissegem per 31 december 2014, alsook van haar resultaten over het boekjaar
dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.

Verslag betreffende overige door wet- en regelgeving gestelde eisen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van het jaarverslag,
het naleven van de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften die van toepassing zijn op
het voeren van de boekhouding, alsook voor het naleven van het Wetboek van
vennootschappen en van de statuten van de vennootschap.

ln het kader van ons mandaat en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm bij de in
België van toepassing zijnde internationale auditstandaarden (lSA's), is het onze
verantwoordelijkheid om, in alle van materieel belang zijnde opzichten, de naleving van
bepaalde wettelijke en reglementaire verplichtingen na te gaan. Op grond hiervan doen wij
de volgende bijkomende verklaringen die niet van aard zijn om de draagwijdte van ons
oordeel over de jaarrekening te wijzigen:

- Het jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inlichtingen, stemt overeen met de
jaarrekening en bevat geen van materieel belang zijnde inconsistenties ten aanzien van
de informatie waarover wij beschikken in het kader van onze opdracht.

- Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding
gevoerd in overeenstemming met de in België van toepassing zijnde wettelijke en
bestu ursrechtelij ke voorsch riften.
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De resultaatvenrrrerking, die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt
overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen.
Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de
statuten of het Wetboek van vennootschappen zijn gedaan of genomen.

,CALLENS, PIRENNE & Co Bedrijfsrevisoren
Vertegenwoordigd door
Martin DERYCKE

Kortrijk, 2 april2015


