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deelnemers aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband

gemeenten
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aandeten

282
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482

1.411

bestu u rsorganen

raad van bestuur

functie

Voorzitter:
Eerste Ondervoorzitter:
Tweede Ondervoorzitter:
Stemgerechtigde leden:

naann

Fitip DAEM
Jean DE BETHUNE
Pot HIERGENS

Witty DEMEULEMEESTER,
Lutgart DESEYN

Regine ROORYCK
Patrick CLAERHOUT
Witty VAN DEMEULEBROUCKE
Geert DESSEIN

Fitip LOMBAERT
opvolger Marc VANLERBERGHE
Jan VERBEKE
Frank BILLIET
Watter DELEU
Ketty DETAVERNIER

Bert HERREWYN
Marc LEMAITRE

nannens deetnennen

Wevetgem
Leiedal
Kortrijk
Anzegem
Avetgem
Deertijk
Haretbeke
Harelbeke
lnfrax West
lzegem
lzegem
lzegem
Kortrijk
Kortrijk
Kortrijk
Kortrijk
Kortrijk

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

% van het kopitaal

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

65,84%

% von het kapitaal

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

34,16%

aandeten

totaat:

andere publiekrechtelijke rechtspersonen

provincie West-Vtaanderen
intergemeentetijk samenwerkingsverband LeiedaI
lnfrax West

totaa[:

algemeen totaat:

1.
2.
3.



Lander DEWAELE
Ann LAMMERTYN

Eddy LUST
Caroline 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 GOEÀMERE
Peter DOUCHY
Yves DEBAERE

Veerle DE MEY
Frangoise MAERTENS
Stefaan VAN EECKHOUTTE
lwan ROYON

Adviserende [eden:

Deskundigen:

Adviseurs / secreta ris :

directiecomité

functie

Voorzitter:
Eerste Ondervoorzitter:
Tweede Ondervoorzitter:
Stemgerechtigde [eden:

Deskundigen:

Adviseurs / secretaris :

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

nannens deetnennen

Wevetgem
Leiedal
Kortrijk
Kortrijk
Kortrijk
Menen
Waregem
Provincie West-Vtaanderen
Provincie West-Vtaanderen
Provincie West-Vtaanderen

maann

Fitip DAEM
Jean DE BETHUNE
PoI HIERGENS
Ketty DETAVERNIER
Marc LErllAlTRE
Eddy LUST
Phitip HIMPE
Marie DE CLERCK

Martine VANRYCKEGHEM
Axet WEYDTS
Peter DOUCHY
Yves DEBAERE

Veerte DE MEY
Franqoise MAERTENS
Stefaan VAN EECKHOUTTE
lwan ROYON



personeel

directeur:

luchthavencommandant:

safety manager en preventie-adviseur:
verkeersinformatiegevers :

commandant Iuchthavenbrandweer
en -inspectie:

luchthavenbrandwachten / -inspectie :

facturatie en boekhouding:

Stefaan Van Eeckhoutte

lwan Royon

Ludo Naert, ook 50% verkeersinformatiegever
Dieter Wytin \
Franky Catlens
Ludo Naert
Bregt Goeminne
Herman Hooge
Tom Matton
Kristof De Rycker

Thierry Verschetde

Lorenzo Cuvetier
Kurt Debuysere
Danny Decaesstecker
Aldo Defever
Yves Desmet
Pascal de Tand
Francky Lepercq
Phitip Remmerie
J[irgen Detava
Jo Theys
Evetyn Vandommete
Steven Verteden

lnge Opsomer

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
luchtvaartverkeer, over de verschitlende facetten van de uitbating van de internationate
luchthaven Kortrijk-Wevetgem en over de werking van de beheersmaatschappij tijdens het
dienstjaar 2016.

Daarnaast wensen wij het financieel verslag, afgestoten op 31 december 2016, ter goedkeuring
voor te leggen.

Fitip Daem
voorzitter van de raad van bestuur
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verslaggeving over de luchthavenactiviteit en -
uitbating

luchthaventrafiek 20 1 6:
goede cijfers zakelijk verkeer gedrukt door technische elementen

Hier een overzicht van hoe de verschitlende segmenten van het vliegverkeer zijn
geëvotueerd in 2016.

Wat de totaliteit van de genoteerde [uchtvaarttrafiek betreft:
in 2016 ziin 3,7% minder vtiegtuigbewegingen getetd op de [uchthaven Kortrijk-
Wevetgem dan in 2015. Het waren er 36.024, tegen 37 .420 een jaar eerder.
Het aantal vervoerde reizigers nam met 3,6% af tot 75.234.

Het gedeette professioneel verkeer:
het segment professioneet verkeer nam met 3,8% af naar 4.165 bewegingen.
Het aantal reizigers op deze vtuchten was met 14.547 precies status quo.
Het professioneel verkeer en met name het buitentands zaketijk en commercieel
passagiersvervoer, vertoonde nochtans in de [oop van het jaar een voorsprong lot 6 à7%
op 201 5.
Maar de laatste twee maanden is deze groei aangetast door een aantal maatregeten
inzake luchtruim, de vliegprocedures en verkeers- en weersinformatie, opgetegd door de
F.O.D. Mobititeit. Er wordt gewerkt aan optossingen zodat de tuchtvaart onder een
beoogd nieuw navigatie- en verkeersregime voor de luchthaven Kortrijk-Wevetgem zich
weer verder kan ontptooien.
ln 2016 is het project alvast voortgezet om met de steun van de E.U. en het
Provinciebestuur van West-Vtaanderen procedures met satettietnadering in te voeren.

Het overige verkeer, voor 80% bestaande uit scholing en training:
hier zijn 31.859 bewegingen getetd of 3,7% minder dan in 2015.
Het aantal reizigers op deze soort vtuchten nam met 4,4% af .

Het ganse jaar door was deze terugva[ van de kteinere privé- en schotingstuchtvaart te
zien. Dit btijkt een marktfenomeen te zijn, na de groeiperiode 2012-2014. Ookwaren de
vtiegómstandigheden in december 2016 vaak niet optimaa[ door mist of lage bewotking.

beheershervorming: van WIV naar NV

ln 2016 is de [uchthaven verder beheerd door het intergemeentetijk samenwerkingsverband
w. t.v.



De herstructurering van het [uchthavenbeheer naar een nieuwe vorm kwam in 2016 nog niet tot
vottooiing.
Wet zijn in de voorbije periode betangrijke stappen gezet.

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

De oprichting van de NV'lnternationate tuchthaven Kortrijk-Wevqtgem' (ILKW), een NV naar
privaat recht met een zuiver pubtiekrechtetijk karakter, vond plaats op 1 juti 2015.

De aandeethoudersstructuur is de votgende:. POM West-Vlaanderen: 57%. Vtaams Gewest: 33%. lntercommunate Leiedat: 10%

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

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

De raad van bestuurvan de W.l.V. had op 1 juti 2015 een aantal bestissingen genomen ter
bevestiging van de overdracht en de modatiteiten daarvan, zich baserend op de bestissing van de
atgemene vergadering van aandeethouders van 2'l augustus 2012.

Op 20 december 2016 zette de raad van bestuur opnieuw betangrijke en bestissende stappen in
het hervormingsproces. Een bijzonder verslag over de staat van het vermogen en de agenda van
een in 7017 in te plannen bijzondere atgemene vergadering (B.A.V.) werden goedgekeurd. Deze
B.A.V. beoogt de overdracht van atgemeenheid van de W.l.V. aan de NV ILKW tegen één euro en
de ontbinding en tegetijkertijd vereffening van de W.l.V.

Het directoraat-generaal Luchtvaart gaf het.fiat om het |CAO-certificaat van de W.l.V. over te
dragen aan de NV internationate [uchthaven.

het master plan infrastructuurcorrecties

De herstructurering van het beheer van W.l.v. naar NV maakt de weg vrij om de
luchthaveninfrastructuur grondig te vernieuwen en in overeenstemming te brengen met de
regets van "ICAO" en [ater "EASA". De NV beschikt over de middeten om de investeringen te
doen.

De startbaan en de vertichtingssystemen zijn in 2004-2007 grondig aangepakt en bteven -op
kteine reparaties en vervangingen- na in een zeer goede staat.

De andere deten van de infrastructuur zijn aan correcties en vernieuwing toe.
ln essentie moet er een nieuwe zuidetijke taxibaan met een nieuwe votdoende ruime
vtiegtuigparking komen en een van de nieuwe noordetijke taxibaan gescheidenautodienstweg in
t ha nieuwe airside.



Op initiatief van de POM West-Vtaanderen is met de hutp van het studiebureau Arcadis het in
2007'7014 tot stand gekomen master ptan nagekeken en geoptimatiseerd en medio januari 2016
ingediend bij het Directoraat-generaaI Luchtvaart.

grondptan van de beoogde gecorrigeerde infrastructuur met paraltetl.e taxibanen "zuid" en "noord", het tracé van de
op te doeken zuidetijke kronkelende taxibaan van militaire oorsprong is hier nog te zien

ln maart 2016 is het master ptan door het Directoraat-generaal Luchtvaart vervotgens aanvaard.

ln voorbereiding van de aanbesteding is een opdracht gegund voor het maken van een bestek.

De rechten rond loodsen die ptaats moeten maken voor de nieuwe vtiegtuigparking werden
systematisch verder afgekocht en de afbraak is in voorbereiding.

dossier verkeers- en navigatiediensten

De certificatieprocedure ats ANSP (autonoom Iuchtvaartnavigatiedienstvertener) door de B.S.A.
(Betgium Safety Agency) is begonnen in 2012 en tiep eind 2016 nog.
De aanvanketijke major en minor vaststettingen werden systematisch opgetost.

Naar de tweede jaarhetft 2016 toe was de W.l.V. eryan overtuigd het certificaat van ANSP te
kunnen behaten: er bteken nog 6 minor vaststettingen te resteren, die op te lossen waren.

Op29 september 2016 werd echter door het Directoraat-generaal Luchtvaart bevoten de
navigatiebakens uit te schaketen.
Het Europese agentschap EASA had aan het D.-G. Luchtvaart gevraagd actie te nemen, zois
vernomen.
ln de eerste twee weken van oktober werd het aantal minors nog van 6 naar 1 gereduceerd.
Er wdrd gevraagd intussen de uitschaketing te schorsen maar tevergeefs.

Votgens de B.S.A. zou zetfs met een ASNP-certificatie niet verder kunnen gewerkt zijn bij
ontbreken van een meteo- en verkeersdienstcertificatie.
Voor de meteo-certificatie zou het patroon van de ANSP-certificatie gevotgd geweest zijn, maar
dit heeft dus geen kans gehad.
Voor de informatieve verkeersdienst is door het ontbreken van een wettetijke regeting en dus
van een referentiekader en certificatiebasis een procedure strekkend tot certificatie gewoon nog
niet mogetijk gebteken.
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Ook de weersinformatie op basis van de aanwezige apparatuur diende derhalve stopgezet en de
verkeersdiensten werden herteid tot het regime "basis-informatie".

Er is vastgestetd en ook aangegeven door de B.S.A. dat wederontptooiing enke[ zou kunnen onder
het certificaat van dienstvertener Betgocontrol, de enige gecertificeerde ANSP-, weers- en
verkeersdienstvertener in België en deze piste werd gevotgd.

Er is overigens een Betgocontrolstudie daterend uit 2011 waarin een control zone of "CTR" en
verkeersteiding zijn berekend, maar de hiervoor jaartijkse extra te verwachten kost van rond de
3 mitjoen euro bteek tot op heden niet finanqierbaar.

Betgocontro[ toonde zich voorwaardetijk bereid om een aangepast pakket diensten -in deze fase
nog geen "CTR" met verkeersteiding- te leveren mits de vergoeding eryan.

Hiertoe zou de veitigheidssubsidiëring opgetrokken moeten worden.

Ook is een veryanging van de navigatiebakens nodig, een aanzientijke investering waartoe de NV
fondsen heeft.

Aan dit attes werd eind 2016 hard gewerkt.

p roj ect sate I lietn avi gatie

ln 2015 is door de E.U. en het Provinciebestuur West-Vtaanderen een gecofinancierd project
aanvaard om "gps-" of sateltietnadering gei'mptementeerd te krijgen. Deze zorgt voor een
betere toeganketijkheid bij minder goede zichtomstandigheden.

Het is de bedoeling om -mits atte reguterende en dienstvertenende actoren hun medewerking
vertenen- via een te votgen traject tegen de zomer van 2017 het systeem in te voeren.

Het budget bedraagt een kleine 130.000,00 euro waaryan dus 60% wordt gefinancierd door
G.S.A. en23lo door het Provinciebestuur van West-Vtaanderen.

De luchthaven houdt eraan om deze kapitale steun van beide partners voor het project in de
verf te zetten.

Europe;ln
,*+** Glc"rbal NaviS;ation Bovinete

S;rterlli ter Systerns WgSt-Vlaandefen
AËg r= n cV

bezoËk www.qsa.europa.eu

ln 2016 werd de NV lnternationate Luchthaven Kortrijk-Wevetgem via een bij de projectteider
GSA te votgen administratieve procedure projectbegunstigde in ptaats van de W.l.V.
Bijgevotg komen de transacties in de resultatenrekening van de NV terecht.
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milieu aspecten

De toevoeging van nieuwe bijzondere voorwaarden aan de mitieuvergunning leidde tot nieuwe
maatregeten voor de oefenvtuchten, door de luchthavenktanten na te teven.
Een extra getuidscontourenstudie berekent het effect hiervan.

Het nieuwe formete klachtenmetdpunt, ontine sinds apri[ 2016, leidde tot beduidend meer
ingediende ktachten maar wel van een ongeveer even groot aanta{ personen als voorheen, een
achttat.

Gedetailteerde informatie over de mitieu aspecten verbonden aan het luchthavenbeheer zijn te
vinden in het mitieu-actieptan en het jaartijkse voortgangsrapport.

Een apart jaarverstag ZOl6,opgemaakt door de luchthavenbrandweercommandant, beschrijft de
organisatie en de werking van de voor de [uchthavenexptoitatie cruciate brandweer- en
i nspectiedienst.

financieel

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

Het totaal van de bedrijfsopbrengsten van de W.l.V. bedroeg in 2016 2.144.069,92 euro tegen
1.836.833,20 euro in 20í5.

Dè omzet uit commerciëte activiteiten bedroeg 920.463,04 euro tegen 1.003.018,10 euro in
2015.

De andere opbrengsten, de subsidies, betiepen 1.223.606,88 euro tegen 833.815,10 euro in 2015.
Het veruit betangrijkste subsidiebedrag kwam van de Vlaamse gemeenschap voor de
veitigheidsfuncties: 1.185.000,00 euro. De basissubsidie à 794.000,00 euro was status quo
tegenover de vorige jaren maar er is een bijkomende subsidie betaatd van 391.000,00 euro voor
de hogere veitigheids- en beveitigingsuitgaven.
De gemeentetijke aandeethouders betaatden zoats in2014 en 2015 geen werkingssubsidie meer.
Deze bedroeg tot in 201 3 een kteine 80.000,00 euro per dienstjaar.

De inkomsten uit landingsrechten namen af met 6,6%tot445.823,35 euro nadat zein2015 met
477.337,78 euro het hoogste peil ooit hadden gehaatd. De nieuwe lichte voorsprong, nog geboekt
tijdens het eerste semester, werd tenietgedaan door de dating op het einde van het jaar, te
wijten aan de IFR-verkeersprobtematiek.

De vethuurinkomsten uit onroerend concessiegoed en van de vtiegtuigparking namen af door het
wegvatten van de horecazaak met kantoren uit de concessie, verleend door Leiedat.
Vtiegtuigparking opbrengsten namen toe tot 17.831,24 euro.

De diverse inkomsten stegen van 29.090,45 euro in 2015 naar 39.569,70 euro in 2016.

De verkoop van de door de W.l.V. aangeboden avgas 1OOl1-benzine viel wat terug tot 199.082
liter, wat 31 .667 ,70 euro winst opleverde.

De concessie-inkomsten uit kerosineverkoop door concessionaris F.l.A. namen ticht toe tot
26.705,96 euro.
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De financiëte opbrengsten daalden drastisch, naar 31.657,42, tegenover 131.051,73 euro in
7015.
Dit komt voornametijk door de terugvaI met ongeveer 100.000,00 euro aan boekbare
kapitaatssubsidies in 201 6.
Het betangrijke investeringsitem startbaan- en naderingsvertichting, met subsidies geptaatst, is
afgeschreven, cfr. de rubriek bedrijfskosten.

Het totaat van de bedrijfskosten bedroeg in 2016 2.043.042,88 euro tegen 2.165.541,20 euro in
2015.

De post "afschrijvingen" vie[ in 201ó drastisch -met 117.895,30 euro- terug door de gehete
afschrijving van de betangrijke investeringen in startbaan- en naderingsverlichting.
Afschrijvingen de [aatste 5 jaar: 7012 254.019,36 euro

2013 278.506,10 euro
2014 278.341,54 euro
2015 284.018,86 euro
2016 166.123,56 euro

De personeetskosten namen in 2016 met 7,2ïo toe naar 1.062.605,39 euro tegen 1.039.877,47
euro in 2015.

De inkoopprijzen van avgas lagen een stuk [ager dan in 7015, gecorrigeerd met een wijziging in
de voorraad.

De algemene kosten stegen iets in vergetijking met 2015, tot 530.455,02 euro. Een betangrijke
post bteef in 2016 de inzet van vier interimarbeiders voor de beveitiging van de weg "Vtiegvetd",
met het nodige signatisatiemateriaa[ (108.591,04 euro).

De bedrijfswinst vóór financiëte kosten en opbrengsten bedroeg 101 .027,04 euro.

De financiëte kosten, met name debetintresten, bedroegen 14.614,22 euro.
Een uitzondertijke opbrengst van 8.161,51 euro werd geboekt.

De winst van het boekjaar bedraagt na verrekening van het hogere 126.468,85 euro.

Het gecumuteerd verties komt daardoor op 5?2.734,41 euro.

vefslag 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, hoger in dit verstag
weergegeven, wijzigde in 2016, evenwel nog te bevestigen door een atgemene vergadering.
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De bestuurder F. Lombaert, zetetend voor lzegem, werd opgevotgd door dhr. M. Vanterberghe.
De deskundige Y. Debaere nam ontstag.

werking van bestuur en veiligheidscomités

Op 17 mei 2016 vond de jaarvergadering plaats.

De raad van bestuur vergaderde op 16 maart 20'16 en op 20 decernber 2016.

De vergaderingen van het directiecomité vonden plaats op 4 januari, 1 februari, 7 maart, 4 aprit,
2 mei, 6 juni, 4 juti, 5 september, 3 oktober,l3 oktober, 7 november en 5 december 2016.

De veitigheidscomites "L.R.S.T. "(over "safety" of luchtvaartveitigheid) e..n "LOVECO" (over
"security" of terrein- en persoonsbeveiliging) , waarin naast de vertegenwoordigers van de
luchthavenuitbater, luchtvaartpotitie en directoraat-generaat tuchtvaart ook
gebruikersvertegenwoordigers zeteten, kwamen bijeen op 23 maart, 21 september en 21
december 2016.

Het management team kwam periodiek bijeen, in het bijzonder in het kader van de
certificatieverptichti ngen.

De medewerkers van de POM West-Vtaanderen, toekomstige grootste aandeethouder van de
luchthavenbeheersmaatschappij, gaven op diverse vtakken ondersteuning aan de W.l.V.

personeel

Het totale personeetsbestand van de WIV bedroeg verder 23 mensen.
In de [oop van het jaar heeft zich een wijziging voorgedaan: Kristof De Rycker kwam het team
van deetti j dse verkeersi nformati egevers vervoegen.

Voor de beveil.iging van de weg "Vtiegveld" is ook nog in 2016 -om te eindigen eind december bij
de indienststetting van een schuifpoort met bediening van op afstand- een beroep gedaan op vier
interimarbeiders.

Hierna votgen:

de batans na winstverdeting
de resuttatenrekening' de resuttaatverwerkiig
de staat van het kapitaat en de aandeethoudersstructuur
voorzieningen voor risico's en kosten
staat van de schutden
de resuttaten
de sociate batans
de waarderingsregets
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lnternetadres *:

Ondernemingsnu m mer

van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van

0207.220.011

DATUM 26t06t2013

bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering van

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van

16105t2017

1t01t2016

1101t2015

31t12t2016

31t12t2015

tot

totVorig boekjaar van

De bedragen van het vorige boekjaar zijn 1 zla-lje,-.' identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt:

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de onderneming,
van de BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMTSSARTSSEN

Demeulemeester Wllly

ElÍ.Novemberlan 69, 8570 Anzegem, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 21 10312013- 21 /0312019

Deseyn Lutgart

Ettienne Balcaenstraat 10, 8580 Avelgem, België

Functie: Bestuurder

Mandaat | 2110312013- 2110312019

de Bethune Jean

Van BelleghemdreeÍ 26, 8510 Marke (Kortrijk), Belgiè

Functie: Bestuurder

Mandaat | 2110312013- 2110312019

Rooryck Regine

Kapelstraat 39, 8540 Deerlijk, België

Functie : Bestuurder

Mandaat,: 21 I 031 201 3- 21 I 031 201 I

Zijn gevoegd bij deze jaarrekening:

Totaal aantal neergelegde bladen: 23 Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd

omdat ze niet dienstig zijn: 5.2.1 ,5.2.2,5.4,5.7, 5.9, 8, 9

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

. Facultatieve vermelding.

.* Schrappen wat niet van toepassing is.



LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMIVISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Claerhout Patrick

Blauwhuisstraat 6, 8531 Bavikhove, België

Functie: Bestuurder

Mandaat : 2110312013- 21 10312019

Verbeke Jan

H. Hartstraat 9, BB70 lzegem, België

Funclie : Bestuurder

Mandaat i 21 10312013- 2110312019

Billiet Frank

Koning Albertpark 28, 8500 Kortrijk, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 21 1031201 3- 21 I 031201 9

Billiet Frank

Koning Albertpark 28, 8500 Kortrijk, België

Functie: Bestuurder

Mandaat : 21 10312013- 21 /03/201 I

Detavernier Kelly

PyÍÍeÍoenstraat 40, 8501 Bissegem, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 21 10312013- 21/0312019

Lombaert Filip

Rupbeekstraat 7, 8870 lzegem, België

Functie : Bestuurder

Mandaal : 21 10312013- 21 /0312019

Herrewyn Bert

Sint-Katharinastraat 84, 8501 Bissegem, België

Functie: Bestuurder

Mandaat : 21 I 031201 3- 21 103/201 I

Lemaitre Marc

Goedendaglaan 69, 8500 Kortrijk, België

Functie: Bestuurder

Mandaat : 21 10312013- 21 10312019

Dewaele Lander

Harebeeksestraat 70, 8520 Kuurne, België

Functie: Bestuurder

Mandaati: 21 I 03 I 201 3- 21 I 031 2O1 I



LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Lust Eddy

Langekeerstraat 49, 8930 Lauwe, België

Functie: Bestuurder

Mandaat : 2110312013- 31103/2019

Hiergens Pol

Stijn Streuvelslaan 58, 8501 Heule, België

Functie : Ondervoorzitter van de raad van bestuur

Mandaat : 21 10312013- 21 /0312019

Lammertyn Ann

Rozebeeksestraat 59, 8860 Lendelede, België

Functie : Bestuurder

Mandaar : 21 103t2013- 21 t0312019

Claerbout Anals

Jacquetbosstraat 43, 8587 Helkijn, België

Functie: Bestuurder

Mandaat : 21 1031201 3- 21 1031201 I

Vanraes CaÍoline

Menenstraat 321, 8930 Menen, Belgiè

Functie : Bestuurder

Mandaat : 21 I 03t201 3- 21 I 031201 I

Himpe Fhilip

Jul.es Haerinckstraat 1, 8790 Waregem, België

Functie: Bestuurder

Mandaat : 2110312013- 2110312019

Daem Filip

Lauwestraat 107, 8560 Gullegem, België

Functie : Voorzitter van de raad van bestuur

lvlandaat : 21 I 031 201 3- 21 I 031 201 I

Vanneste Jacques

NeerhoÍstraat 30, 8560 Gullegem, België

Functie: Bestuurder

Mandaat : 2110312013- 2110312019

De Clerck Marie

Albertstraat 43, 8560 Wevelgem, België

Functie : Bestuurder

MandaaL : 21 I 03t 201 3- 21 / 03t 201 I



LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMiUISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Desloovere Marc

Luxemburglaan 24, 8550 Zwevegem, Belgié

Functie: Bestuurder

Mandaal : 21 1031201 3- 21 I 031201 I

Spincemaille Elliane

Vichtsestraat 5, 8553 Otegem, België

Funclie : Bestuurder

Ivlandaat : 21 I 03 I 201 3- 21 I 031 201 I

Nys Davy

Ommegangstraat 1, bus b2, 8550 Zwevegem, België

Functie: Bestuurder

Mandaat : 21 I 0312013- 21 I 031201 I

Weydts Axel

Vlasbloemstraat 49, 8500 Kortrijk, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 2110312013- 2110312019

Vandemeulebroecke Willy

Wilgenlaan 8, 8530 Harelbeke, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 21 1031201 3- 21 10312019

Vanryckegem Martine

Wiik Ten Dale 1, bus a, 8930 Rekkem, België

Functie: Bestuurder

Mandaar : 21 103t2013- 21 103t2019

Dessein Geert

Provinciebaan 86, bus A, 8880 Ledegem, Belgié

Functie : Besluurder

Mandaat : 2110312013- 2110312019

Bouckaert Rik

Hulstsestraat 223, 8520 Kuurne, Belgiè

Functie : Bestuurder

Mandaat : 21 1031201 3- 21 /0312019

Pattyn Rik

Hippodroomstraat 33, 8530 Harelbeke, België

Functie : Besluurder

Mandaat,: 21 I 03 I 201 3- 21 I 03 I 201 I
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LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Wyckhuyse Xavier

Vlasbloemstraat 17, 8790 Waregem, België

Functie: Bestuurder

Mandaat : 21 I 031201 3- 21 I 031201 I

Devos Vincent

St. Amandswijk 21 ,8587 Helkijn, België

Functie: Bestuurder

Mandaat : 21 I 03 I 201 3- 21 I 031 201 I

Goemaere Yves

Populierenlaan 16, 8550 Zwevegem, België

Functie : Bestuurder

Mandaal : 21 10312013- 2110312019

Dewaele Charka

Mileniumstraat 7 0, 8790 Waregem, België

Functie: Bestuurder

Mandaat : 21 10312013- 21103t2O19

5t23



@ FKID__I
VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe
gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreÍÍende de boekhoudkundige en Íiscale
beroepen.

Dejaarrekening'+ver*/ werdniet'geveriÍieerdoÍgecorrigeerddooreenexterneaccountantoÍdooreenbedrijÍsrevisordienietde
commissaris is.

ln bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant oÍ
bedrijÍsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn lnstituut, evenals de aard van zijn opdrach(

A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming .-,

B. Het opstellen van de jaarrekening *-,

C. Het veriÍiëren van de jaarrekening en/oÍ
D. Het corrigeren van de.jaarrekening.

lndien taken bedoeld onder A. oÍ onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders oÍ door erkende boekÈoudersiiscalisten,
kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaals van elke erkende boekhouder oÍ erkende boekhouder-
Íiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn
opdracht.

- Schrappen wat niet van toepassing is.-* Facultatievevermelding.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats Lidmaatschaps-
nummer

Aard van de
opdracht

(4, B, C en/oÍ D)

6/23



BALANS NA WINSTVERDELING

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Oprichtingskosten ................

Toel.

lmmateriële vaste activa....

Materiële vaste activa 5.1.2

Terreinen en gebouwen

lnstallaties, machines en uitrusting

Meubilair en rollend materieel

Leasing en soortgelijke rechten ...........

Overige materièle vaste activa

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen .....................

5.1 .3/
Financiële vaste activa.... 5.2.1

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen op meer dan één iaar ................

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

Overige vorderingen

Voorraden en bestellingen in uitvoering

Voorraden

Bestellingen in uitvoering

Vorderingen op ten hoogste één jaar

Handelsvorderingen .................
'Overige vorderingen

Geldbeleggingen ................... S.Z.j

Liquide middelen

Overlopende rekeningen

TOTAAL DER ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

20128

20

21

22127

Zé

23

24

25

26

27

28

29t58

29

290

291

J

30/36

ót

40141

40

41

50/53

54158

490/1

663.893,69

5.824,77

r 657.193,92

261.320,12

140.833,22

8.909,16

246.131,42

875,00

679.570,'13

8.573,51

8.573,51

177.264,40

1 63.81 2,1 0

13.452,30

13.573,28

480.1 58,94

817.027 ,63

13.200,00

803.027,63

300.899,05

230.356,88

1 1.094,53

260.677,17

800,00

316.402,01

47.819,76

47.819,76

162.935,58

143.673,67

19.261 ,91

42.218,91

63.427,76

20158 1.343.463,82 1.133.429,64

7t23



PASSIVA

ETGEN VERMOGEN .,...........

Kapitaal

Geplaatst kapitaal

Niet-opgevraagd kapitaal

Uitgiftepremies

Herwaarderin gsmeerwaarden

Heserves

Wettelijke reserve.............

Onbeschikbare reserves

Voor eigen aandelen

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

Belastingvrije reserves

Beschikbare reserves

Overgedragen winst (verlies) ........(+)i(-)

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

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het
netto-actieÍ

VOORZ]ENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN ..

Voorzieningen voor risico's en kosten

Uitgestelde belastingen

SCHULDEN

Schulden op meer dan één jaar

Financièle schulden

Kredietinstellingen, leasi ngschulden en soortgelijke
schulden..........

Overige leningen

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

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

Overige schulden

Schulden op ten hoogste ééniaar

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen

Financiële schulden

Kredietinstellingen ...................

Overige leningen

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

LÉeveranciers

Te betalen wissels ...........

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

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen
en sociale lasten ..............

Belastingen

Bezoldigingen en sociale 1asten ..............

Overige schulden

Overlopende rekeningen

TOTAAL DER PASSIVA

5.3

5.5

5.5

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

10/15

10

100

'1 0l

11

12

13

'130

'131

1310

'131 
1

132

133

14

15

10

16

1 60/5

'168

17 149

17

17014

17213

17410

175

176

17819

42t48

42

43

430/8

439

44

440/4

441

46

45

450/3

45419

47148

492/3

229.783,32

502.975,96

502.975,96

127.399,24

19.368,85

19.368,85 
,

19.368,85

-522.234,41

102.273,68

'1 .l 13.680.50

87.356,83

87.356,83

87.356,83

998.482,09

1 86.1 55,25

337.925,87

337.925,87

212.224,94

212.224,94

121 .266,88

123.968,95

37.288,74

86.680,21

16.940,20

27.841.58

1 34.1 53,61

502.975,96

502.975,96

127.399,24

19.368,85

19.368,85

19.368,85

-648.703,26

133.1 12,82

999.276,03

128.453,11

128.453,11

128.453,1 1

796.772,28

231.098,39

125.001,00

125.001,00

167.752,97

167.752,97

121 .266,88

134.712,84

33.519,79

101.193,05

16.940,20

74.050.64

10149 1.343.463,82 1.133.429,64



RESULTATENREKENING
Toel.

BedrijÍsopbrengsten en bedrijÍskosten

Brutomarge ............(*)/(-)

Omzet. ...........
Handelsgoederen, grond- en hulpstoÍÍen, diensten
en diverse goederen"

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen .........(+)/(-)
AÍschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immaleriële en materièle
vasle activa
Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in
uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen)...................... ......(+)/(-) 5.6

Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) ...........................(+)/(-)
Andere bedri.lÍskosten ..............
Als herstructureringskosten geactiveerde
bedrijfskosten .............(-)

BedrijÍswinst (BedrijÍsverlies) ...............................(+)/(-)

Financiële opbrengsten 5.6

Financiële kosten ........... 5.6

Winst (Verlies) uit de gewone bedrijÍsuitoeÍening
vóór belasting ........ (+)/(-)

Uitzonderlijke opbrengs

Uitzonderliike kosten

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting .....(+)/Q

Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen

Overboeking naar de uitgestelde belastingen

BeJastingen op het resultaat ....................................(*)/G)

Winst (Verlies) van het boekiaar ......(+)/(l

Onttrekking aan de belastingvrije reserves

Overboeking naar de belastingvrije reserves

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ......(+)/(-)

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

9900

70

60/61

62

630

63114

635t7

64018

649

9901

75

65

9902

to

bb

9903

780

680

67177

9904

789

689

9905

1 .333.1 1 7,33

1.062.605,39

1 66.1 23,56

361 94

101.026,44

31.657,42

14.614,22

1 18.069,64

8.161,51

126.231,15

-237,70

126.468,85

126.468,85

998.410.80

1 .039.827.47

284.018,86

3.272.47

-328.708.00

131.051 ,73

19.247,37

-216.903,64

23.697,00

-1 93.206,64

705,03

-193.91 '1 ,67

-193.91 1,67

Facultieve vermelding.



RESULTAATVERWERKING

Te bestemmen winst(verlies) .......(+)/(-)

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar...........................(+)/(-)

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar ...............,..(+)/(-)

Onttrekking aan het eigen vermogen ....................

Toevoeging aan het eigen vermogen .....................

aan het kapitaal en aan de uitgiÍtepremies ..................

aan de wettelijke reserve

aan de overige íeserves

Over te dragen winst (verlies) ........(+)/(-)

Tussenkomst van de vennoten in het verlies

Uit te keren winst .............

Vergoeding van het kapitaal ......................

Bestuurders oÍ zaakvoerders

Andere rechthebbenden

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

9906

(9905

14P

791/2

691/2

691

6920

6921

(1 4)

794

694/6

694

695

696

-522.234,41

126.468,85

-648.703,26

-522.234.41

-648.703,26

-193.91 1,67

-454.791,59

-648.703,26



TOELICHTING

STAAT VAN DE VASTE ACTIVA

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

AanschafÍingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

AanschafÍingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa .......

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..........r..........

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

AanschafÍingswaarde per einde van het boekiaar

AÍschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boeklaar ..

Mutaties tiidens het boekjaar

Geboekt

Teruggenomen

Verworven van derden

AÍgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

Overgeboekt van een post naar een andere .........(+)i(-)

Afschriivingen en waardeverminderingen per einde van het boekiaar ..

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

8059

8029

8039

8049

8059

8079

8089

8099

81 09

81 19

81 29

(21)

XXXXXXXXXXXXXXX

8.737,15

16.500,00

8.737,1s

3.300,00

2.912,38

5.824.77

11t23



MATERIËLE VASTE ACTIVA

AanschaÍfingswaarde per einde van het boekiaar.........

Mutaties tijdens het boekiaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ...........

Overdrachten en buitengebruikstelli ngen

Overboeking van een post naar een andere .....,......(+)/(-)

AanschatÍingswaarde per einde van het boeklaar.........

Meerwaarde per einde van het boekiaar

Mutaties tiidens het boekjaar

Geboekt

Venivorven van derden

AÍgeboekt

Overgeboekt van een post naar een andere ..........(+)/(-)

Meerwaarde per einde van het boekjaar

AÍschriivingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar .....

Mutaties tildens het boekjaar

Geboekt

Teruggenomen

Verworven van derden

AÍgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

. Overgeboekt van een post naar een andere .........(+)/(-)

AÍschriivingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ....

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

81 69

81 79

81 89

81 99

821 I
8229

8239

8249

8259

8279

8289

8299

8309

831 I

8329

xxxxxxxxxxxxxxx

133.421,27

120.905,31

4.061.240,57

121.606,57

xxxxxxxxxxxxxxx

1 63.21 1 ,1 8

4.861 ,51

3.525.653,22

657.1 93,92

4.048.724,61

12t23



F]NANCIËLE VASTE ACTIVA

AanschaÍÍingswaarde per einde van het boekiaar.........

Mutaties tiidens het boekiaar

AanschafÍingen

Overdrachten en buitengebruikstellingen

Overboekingen van een post naar een andere ........(*)/G)

Andere mutaties..................... ..........t*lif-l

AanschatÍingswaarde per einde van het boekjaar.........

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Venvorven van derden

Afgeboekt

Overgeboekt van een post naar een andere ............(+)/(-)

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Waardeverminderingen per einde van het boekiaar

Mutaties tildens het boekjaar

Geboekt

Teruggenomen

Verworven van derden

AÍgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

. Overgeboekt van een post naar een andere ............(*)/(-)

Waardeverminderingen per einde van het boekiaar

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekiaar

Mutaties tiidens het boeklaar .............(+)/(-)

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekiaar

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

836s

8375

8385

8386

8395

841 5

8425

8435

8445

8455

8475

8485

8495

8505

851 5

8525

8545

8555

(28\

875,00

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx



@ IïKrrt_--l
STAAT VAN HET KAPTTAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

STAAT VAN HET KAPITAAL

Maatschappelijk kapitaal

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar ...................

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar ...................

Wijzigingen tijdens het boekjaar

Samenstelling van het kapitaal
Soorten aandelen

Codes Boekjaar

8721

8722

8731

8732

8740

8741

8742

8745

8746

8747

8751

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

1 00P

(1 00)

XXXXXXXXXXXXXX

s02.975,96

502.975,96

Codes Bedragen Aantal aandelen

Codes Niet-opgevraagd
bedrag

Opgevraagd,
niet-gestort bedrag

(101)

8712 XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

Niet-gestort kapitaal

Niet-opgevraagd kapitaal

Opgevraagd, niet-gestort kapitaal

Aandeelhouders die nog moeten volstorten

Eigen aandelen

Gehouden door de vennootschap zelÍ

Kapitaalbedrag.

Aantal aande|en ....................

Gehouden door haar dochters

Kapitaalbedrag

Aantal aandelen

Verplichtingen tot uitgilte van aandelen

Als gevolg van de uitoeÍening van CONVERSIERECHTEN

Bedrag van de lopende converteerbare leningen

Bedrag van het te plaatsen kapitaal

Maximum aantal uit le geven aandelen

Als gevolg van de uitoeÍening van INSCHRIJVINGSRECHTEN

Aantal inschrijvingsrechten in omloop

Bedrag van het te plaatsen kapitaal

Maximum aantal uit te geven aandelen

Toegestaan, niel-geplaatst kapitaal
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STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

Aandelen buiten kapitaal

Verdeling

Aantal aande|en .............,......

Daaraan verbonden stemrecht ................:......

Uitsplitsing volgens de aandeelhouders

Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelÍ ................

Aantal aandelen gehouden door haar dochters

Codes Boekjaar

8761

8762

8771

8781
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STAAT VAN DE SCHULDEN

U]TSPLITSING VAN DE SCHULOEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN EEN
JMR, NMRGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD

Totaal der schulden op meer dan één iaar die binnen het iaar vervallen

Tolaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één iaar doch
hoogstens 5 jaar .............

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar ... .....{...,..........

GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)

Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

Financiële schulden

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden

Overige leningen

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

Leveranciers

Te betalen wissels ......,.....

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

Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten ..............

Overige schulden

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden .................

Schulden gewaarborgd door zakeliike zekerheden gesteld oÍ onherroepeliik beloofd op
activa van de onderneming

Financiële schulden

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelilke schulden ............

Overige leningen

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

Leveranciers

Te betalen wissels ............

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

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten ..............

Belastingen

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

Overige schulden

Totaal der schulden gewaarborgd door zakeliike zekerheden gesteld oÍ onherroepelijk
belooÍd op activa van de onderneming ,...........

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN
(post 45 van de passiva)

Vervallen belastingschulden ..............

Vervallen schulden ten aanzien van de Riiksdienst voor Sociale Zekerheid

Codes Boekjaar

1 86.1 55,25

87.356,83

(42)

8912

891 3

8921

891

901

8981

8991

9001

901 1

9021

9051

9061

8922

892

902

8982

8992

9002

901 2

9022

9032

9042

9052

9062

9072

9076
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RESULTATEN

PERSONEEL EN PERSONEELSKOSTEN

Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeÍt
ingediend oÍ die ziin ingeschreven in het algemeen personeelsÍegisteÍ

Totaal aantal op de afsluitingsdatum ...........

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Personeelskosten

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen

Werkgeversbildragen voor sociale verzekeri ngen .............

Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen

Andere personeelskosten

Ouderdoms- en overlevingspensioenen

FINANCIËLE RESULTATEN

Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de
resultatenrekening

Kapitaalsubsidies

lnterestsubsidies

Geactiveerde intercalaire interesten

Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bil de
verhandeling van vorderingen ....................

Saldo van de gevormde (aangewende oÍ teruggenomen) voorzieningen
met Íinancieel karakter ............(*)/(-)

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

9086

9087

9088

620

621

ozz

ozó

624

9125

9126

6503

653

656

23

15,9

29.071

7E1.839,80

226.551 ,19

74.214,40

25

15,9

29.0s 1

761.542,10

217.323,60

60.961,77

130.385,46



BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN
coMMrssARts(sEN)

VERBONDEN ONDERNEMINGEN

Vorderingen op verbonden ondernemingen ..................

Waarborgen toegestaan in hun voordeel ...................

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel ......................................\....

BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE ONDERNEMING
RECHTSÏREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONÏROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN
TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF
ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN

Uitstaande vorderingen op deze personen

Flentevoet en duur van de vorderingen

Waarborgen toegestaan in hun voordeel

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel .....................

DE COMMTSSARTS(SEN) EN DE PERSONEN MET WrE HIJ (ZtJ) VERBONDEN tS (Z!JN)

Vergoeding mandaat Commissaris :€ 1250

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN

Naamloze vennootschappen vermelden de transacties die direct oÍ indirect ziln aangegaan tussen de
vennootschap en haar voornaamste aandeelhouders en de vennootschap en de leden van de leidinggevende,
de toezichthoudende oÍ de bestuursorganen

Boekjaar

Codes Boekjaar

929 1

9294

9295

9500

9501

9502
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SOCIALE BALANS

Nummers van de paritalre comités die voor de onderneming bevoegd zijn:

WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA.VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN
INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER

Tiidens het boekjaar en het vorige
boekjaar

Gemiddeld aantal werknemers ............

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Personeelskosten ...................

Codes

1. Voltijds

(boekjaa0

z. ueerlUos

(boekjaar)

3. Totaal (T) of totaal
\ in voltijdse

equivalenten (VTE)

(boekjaar)

lP. Totaal (T) oÍ totaal
in voltijdse
equivalenten (VTE

(vorig boekjaar)

100

101

102

8,0

13.851

506.282,80

15,0

15.220

556.322,59

15,9 (VTE,

29.071 (T)

1.062.6_05,3e (T)

15,9 (VTE)

29.051 (T)

1.039.827,47 $)

Op de aÍsluitingsdatum van het boekiaar

Aantal werknemers .............

Volgens de aard van de arbeidsoveÍeenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ..........................

Overeenkomsl voor een bepaalde tijd .............................

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ........

Vervangi n gsovereenkomst

Volgens het geslacht en het studieniveau

Mannen

lager ondenvijs

. secundair ondenrvijs

hoger niet-universitair ondenvijs

universitai r ondenvijs

lager onderwijs

secundair onderwijs

hoger niet-universitair ondenruijs

universitair onderwijs

Volgens de beroepscategorie

Bedienden

Arbeiders

Andere

Codes
1. Voltijds 2. Deeltijds l. Totaal in voltijdse

equivalenten

105

110

111

112

113

120

1 200

1201

1202

1 203

121

1210

121 1

1212

1213

130

134

132

133

o

1

1

15

14

1

13

'11

1

'1

2

15,9

14,7

1,2

14,7

12,1

1,2

1,4

1,2

1,2

iq o
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TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

INGETREDEN

Aantal werknemers waaryoor de onderneming tijdens het
boekjaar een DIMONA-verklaring heeÍt ingediend oÍ tijdens
het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen
personeelsregister .

UITGETREDEN

Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring
aangegeven of een in het algemeen personeelsregister
opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het
boekjaar een einde nam ................

INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Totaal van de Íormele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten
laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers

Aantal gevolgde opleidingsuren

Nettokosten voor de onderneming .............

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleidins ...........

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve Íondsen ......

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) ........................

Totaal van de minder Íormele en inÍormele voortgezette beroeps-
opleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers

Aantal gevolgde opleidingsuren

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

Totaal van de initiéle beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
weÍkgever

Aantal betrokken werknemers

Aantal gevolgde opleidingsuren

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

Codes l. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in voltiidse
equivalenten

205

305

1,2

Codes Mannen Codes Vrouwen

5801

5802

5803

58031

58032

58033

5821

5822

5823

5841

5842

5843

581 1

581 2

581 3

581 31

581 32

58133

5831

s832

s833

5851

5852

5853
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WAARDERINGSREGELS
í. Beginsel

De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomslig de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 januari 2OO1 tot uitvoering van
het Wetboek van vennootschappen.

Ten behoeve van het getrouwe beeld wordt in de volgende uitzonderingsgevallen aÍgeweken van de bij dit besluit bepaalde
waarderingsregels:

Deze aÍwijkingen worden als volgt verantwoord:

Deze aÍwijkingen beïnvloeden als volgt het vermogen, de Íinanciële positie en het resultaat vóór belasting van de onderneming:

De waarderingsregels werden ten opzichte van hel vorige boekjaar qua veruoording oÍ toepassing (ge'viizigd) (niet gewijzigd)
zo ja, dan heeÍt de wijziging betrekking op:

en heeÍt zij een (positieve) (negatieve) invloed op het resultaat van het boekjaar vóór belasting ten belope van EUR.

De resultatenrekening (rre+dt) (wordt niet) op belangrijke wijze beïnvloed door opbrengsten en kosten die aan een vorig boekjaar
moeten worden toegerekend; zo ja, dan hebben deze betrekking op:

De cijÍers van het boekjaar zijn niet vergelijkbaar met die van het vorige boekjaar en wel om de volgende reden:

(Voor de vergelijkbaarheid worden de cijÍers van het vorige boekjaar op volgende punten aangepast)
(Voor de vergelijking van de jaanekeningen van beide boekjaren moet met volgende elementen rekening worden gehouden):

Bi.j gebrek aan objectieve beoordelingscriteria is de waardering van de voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen
waarvan hierna sprake, onvermijdelijk aleatoir:

Andere inlichtingen die noodzakelijk zijn opdat de jaarrekening een getrouw beeld zou geven van het vermogen, de Íinancièle positie en
het resultaat van de onderneming:

2, Vaste activa

OpÍichtingskosten:

De oprichtingskosten worden onmiddelli.ik ten laste genomen, behoudens volgende kosten die worden geactiveerd:

Herstructureri n gskosten :

De herslructureringskosten werden (geactiveeÍd) (niet geactiveerd) in de loop van het boekjaar;zo 1a,dan wordt dit als volgt
verantwoord:

lmmateriële vaste acliva:

Het bedrag aan immateriële vaste activa omvat voor EUR kosten van onderzoek en ontwikkeling. De aÍschrijvings-
termiln voor deze kosten en voor de goodwill beloopt (meer) (niet mee0 dan 5 jaar; indien meer dan 5 jaar wordt deze termijn als volgt
verantwoord:

Materiële vaste activa:

ln de loop van het boekiaar (u,orrlen) 1*"rden geen) materiële vaste activa geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze
herwaaróering als volgt verantwoord:



WAARDER!NGSREGELS

AÍschrijvingen geboekt tiidens het boekiaar:

gèval

Overschot aan toegepaste, Íiscaal aÍtrekbare, versnelde aÍschrijvingen ten opzichte van de economisch verantwoorde aÍschrijvingen :

- bedrag voor het boekjaar: EUR.

- gecumuleerd bedrag voor de vaste activa verworven vanaf het boekjaar dat na 31 decembeÍ 1 983 begint: EUR.

Financiële vaste activa:

ln de loop van het boekjaar (werden) (werden geen) deelnemingen geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt
verantwoord

3. Vlottende activa

Voorraden:

Voorraden worden gewaardeerd tegen de aanschaÍÍingswaarde berekend volgens de (te vermetden) methode van de gewogen

gemiddelde prijzen, Fifo, Lifo, individualisering van de prijs van elk bestanddeel of tegen de lagere marktwaarde:

1. Grond- en hulpstoÍfen:

aan gemiddelde brandstoÍprijs.

2. Goederen in bewerking - gereed produci:

3. Handelsgoederen:

4. Onroerende goederen bestemd voor verkoop:

Producten:

- De vervaardigingsprijs van de producten (omvat) (omvat niet) de onrechtstreekse productiekosten.

- De vervaardigingsprijs van de producten waarvan de productie meeÍ dan één jaar beslaat, (omvat) (omvat geen) financiële kosten

verbonden aan de kapitalen ontleend om de productie ervan te Íinancieren.

Bij het einde van het boekjaar bedraagt de marktwaarde van de totale voorraden ongeveer o/o meer dan hun boekwaarde.

(Deze inlichting ls s/echÍs vereist zo het verschil belangrijk is).

Activa

Methode
L (lineaire)

D (degressieve)

A (andere)

tsASiS

NG (niet-

geherwaardeerde)

G (geherwaardeerde)

Alscn nJVr ngspercentages

Hoofdsom
Min. - Max,

Bijkomende kosten
Min. - Max.

í. Oprichtingskosten

2. lmmateriële vaste activa
soÍtware

3. lndustriële, administratieve oÍ
commerciële gebouwen*
GEBOUWEN

4, lnstallaties, machines en uitrusting.
lnstallaties, machines en uitrus

5. Rollend materieel*
rollend materieel

6, Kantoormaterieel en meubilair.
meubilair

7. Andere materièle vaste activa

Rollend materieel in leasing

L

L

L

L

NG

NG

NG

NG

NG

NG

33,33 - 33,33

.3,00 - 33,3s
0,00 - 0,00

5,00 - 33,33

10,00 - 33,33

10,00 - 33,33

10,00 - 12,50

100,00 - 100,00

100,00 - 100,00

0,00 - 0,00

100,00 - 1 00,00

100,00 - 100,00

100,00 - 100,00

100,00 - 100,00

Met inbegrip van de in leasinq oehouden activa: deze afzonderliike liln vermèld
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WAARDERINGSREGELS

Bestellingen in uitvoering :

Bestellingen in uitvoering worden gewaardeerd (tegen vervaardigingsprijs)

(tegen vervaardigingsprijs, verhoogd met een gedeelte van hel resultaat naar gelang van de vordering der werken).

4. Passiva

Schulden: \
De passiva{bevatlen) (bevatten geen) schulden op lange termijn, zonder rente oÍ met een abnormaal lage rente; zo )a, dan wordt op

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

Vreemde valuta:

De omrekening in EUR van tegoeden, schulden en verbintenissen in vreemde valuta gebeurt op volgendqgrondslagen:

De resultaten uit de omrekening van vreemde valuta zijn als volgt in de jaanekening veMerkt:

Leasi n govereenkomsten :

Wat de niet-geactiveerde gebruiksrechten uit leasingovereenkomsten belreÍl (artikel 102, §1 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001

tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen), beliepen de vergoedingen en huurgelden die betrekking hebben op het boekjaar

voor leasing van onroerende goederen: EUR.
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Callenl Pirenne 6T C'
member of Cíowe Horwath lnteÍnational

\
VERSLAG VAN DE COMMISSARIS OVER HET BOEKJAAR

AFGESLOTEN OP 31,12,2016
GERICHT TOT DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE

WEST-VLAAMSE INTERCOMMUNALE
VLIEGVELD WEVELGEM _ BISSEGEM

Luchthavenstraat 1 bus í
. 8560 WEVELGEM

RPR Gent, afdeling Kortrijk 0207.220.011

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 balans op
31 december 2016, over de resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op
31 december 2016 en over de toelichting, en omvat tevens de vereiste bijkomende
verklaringen.

Verslag over de jaarrekening - Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening van de vennootschap
West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem over het boekjaar afgesloten
op 31 december 2016, opgesteld op grond van het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel, met een balanstotaal van 1.343.463,82 € en waarvan de
resultatenrekening afsluit.met een winst van het boekjaar van 126.468,85 €.

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.

Bedriifsrcvisoren I Réviseurs d'Entreprises I Betriebsrevisoren
Erkend door de CBFA I Agréé par la CBFA I Von der CBFA anerkannt
Erkend door de Controledienst voor de ziekerrfondscn I Agréé par l'OÍÍice de contröle des mutualités I Von c.ler KrankenkassenauÍsicht anerkannt

AntwerplBrusselslHasseltlKortrljklNamurlVervierslLuxernbourg(L)lBerlin(C)lLille(t)
Audit and Assurance I Accounting I Tax ancl Legal I Risk Consulting I Corporate Finance

Ondernemingsnumrner BTW I Numéro d'EntrepÍise TVA BË 0427,897.088
KBC:460-081244'l-09 I IBAN: BE52 4600 8124 4109 I BtC: KREDBEBB

lluÍgerliikc vennoot§chap die de rechtsvorm van een cooperatieve vennoolschap heeÍt aangenomen I Société Civile ayant emprunté la íornte d'une Societe
Coopcrative I BLirgerliche Cesellsclraít die die RechtrfoÍm einer Cenossensclraít mit Be5chrenkter Haítun9 angenonrmen hat

President Kennedypark 6 bus 28
B-8500 Kortriik

T +32 (0)56 20 30 26
F +32 (0)56 2s 72 23

kortrijk@callens. be
www.callens-l.lreunisserr.(onr

www.crowe lrorwath internationa l. corn
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member of Crowe Horwath lnternational

V e ra ntwoo rdelij kh eid v an de commissaris

Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze jaar*ekening tot uitdrukking te
brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle volgens de internationale
controlestandaarden (lSA's) zoals deze ín Belgie werden aangenomen uitgevoerd. Die
standaarden vereisen dat wij aan de deontologische 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.

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 beetd van het vermogen en de
financiële toestand van de vennootschap West-Vlaamse lntercommunale Vliegveld
Wevelgem-Bissegem per.31 december 2016, 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), js het onze
verantwoordelijkheid om, in alle van materieel belang zijnde opzichten, de naleving van
bepaalde wettelijke en reglementaire verplichtingen na te gaap. 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:
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Het jaarverslag, opgesteld overeenkomstig de artikelen g5 en g6 van het Wetboek van
vennootschappen en neer te leggen overeenkomstig artikel 100 van het Wetboek van
vennootschappen, behandelt, zowel qua vorm als qua inhoud, 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.
De sociale balans, neer te leggen overeenkomstig artikel '100 van het Wetboek van
vennootschappen, behandelt, zowel qua vorm als qua inhoud, de door de wet vereiste
inlichtingen en bevat geen van materieel belang zijnde inconsistenties op basis van de
informatie waarover wij beschikken in ons controledossier.
Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding
gevoerd in overeenstemming met de in België van toepassing zijnde wettelijke en
bestuu rsrechtelijke voorschriften.
De resultaatvenrverking, 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.

Kortrijk, 20 maart2017
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