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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
luchtvaartverkeer, over de verschittende facetten van de uitbating van de internationate
luchthaven Kortrijk-Wevetgem en over de werking van de beheersmaatschappij tijdens het
dienstjaar 7015.

Daarnaast wensen wij het financieel verslag, afgestoten op 31 december 2015, ter goedkeuring
voor te leggen.

Fitip Daem
voorzitter van de raad van bestuur

, verslaggeving over de luchthavenactiviteit en
uitbating

de zakenluchtvaart ging er verder op vooruit

Hier votgen de resuttaten van het jaar 2015, vergeteken met die behaatd in 2014 en ook
in 2013.

Het totale aantal vtiegtuigbewegingen lag met 37.420 zo'n 1,7% lager dan in 2014
(38.065) maar een stuk boven 2013 (34.204).
Het totate aantal reizigers bedroeg 78.036, tegen 79.285 in 2014 (-1,6o/o) en71.193 in
2013.,

De betangrijke doetgroep zaketijk en commercieel verkeer ging er in 2015 tegenover
2014 (4.095 bewegingen) met 5,7% op vooruit tot 4.328 vtiegtuigbewegingen. ln 2013
waren er dat 3.754.
Het aantal reizigers op deze vluchten nam toe tot 14.548, tegen 14.612in2014 en
12.198 in 2013.
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Het niet-zaketijke verkeer, voor 80% professionele scholing en training en voor 20%
private verplaatsingen, kende een lichte dating met2,6% tegenover 2014.

het vak kan je leren bij zes vliegschoten

Zo'n20% van de luchtvaartuigbewegingen is door hetikopters uitgevoerd. Ruim twintig
heti's staan op Kortrijk-Wevetgem gebaseerd.

Het aantal medische vtuchten, voornametijk gericht op repatriëring en
orgaantransptantatie, lag 20% hoger dan in 2014.

Ervonden 118 vtuchten ptaats tussen 23 en 6 uur's morgens.

De eigen verkoop van avgas 100LL-benzine, voornametijk aan het niet-zaketijke verkeer,
groeide mel4,6% aan tot 207.364 liter.
De verkoop van kerosine door de private concessionaris F.l.A. aan het zaketijk en
commercieel verkeer groeide met6,4% aan tot 1.229.232 liter.

de Dassautt "Fatcon 2000" jet is een steeds frequentere bezoeker

beheershervorming: van WIV naar NV

ln 2015 is de luchthaven nog verder beheerd door het intergemeentetijk samenwerkingsverband
w.t.v.
De herstructurering van het luchthavenbeheer naar een nieuwe vorm kwam in 201 5 nog niet tot
vottooiing.
Wet zijn betangrijke stappen gezet.

ln mei 2014 hadden de Vtaamse regering, de POM West-Vlaanderen en de intercommunate
Leiedat bestist om samen een nieuwe beheersstructuur voor de luchthaven Kortrijk-Wevetgem op

te richten.
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De oprichtingvan de NV'lnternationate luchthaven Kortrijk-Wevetgem', een NV naar privaat
recht met een zuiver pubtiekrechtetijk karakter, vond ptaats op I juti 2015.

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

De NV heeft de duurzame ontwikketing van de luchthaven Kortrijk-Wevetgem tot doet, alsook de
instandhouding, het beheer en het onderhoud van de luchthaveninfrastructuur ats noodzakelijke
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 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
algemeenheid overgedragen aan de nieuwe NV. De bestaande (exptoitatie)concessies aan
privépartners worden onverkort behouden.

De raad van bestuurvan de W.l.V. nam op Í juti 2015 een aantal bestissingen ter bevestiging
van de overdracht en de modatiteiten daarvan, zich baserend op de bestissing van de algemene
vergadering van aandeethouders van 21 augustus 2012.
Er werd ook besloten tot de overdracht van het ICAO-certificaat van internationate luchthaven
aan de NV.
Een door het Directoraat-generaal Luchtvaart uitgestippetd traject dient daarbij gevotgd te
worden.

Na de overdracht van atgemeenheid wordt de WIV ontbonden.

ICAO- en EAsA-certificatie
het master plan infrastructuurcorrecties
uitbreiding van de luchthaven "airside" met t ha

De herstructurering van het beheer maakt de weg vrij om de luchthaveninfrastructuur grondig te
vernieuwen en in overeenstemming te brengen met de internationate -mondiale regets van
"ICAO" en straks, tegen eind.2017, met de Europese van "EASA".

Op dit vtak is er inderdaad werk aan de winkel.

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

Maar andere delen van de infrastructuur zijn aan correcties en vernieuwing toe.
ln essentie moet er een nieuwe taxibaan met een nieuwe votdoende ruime vliegtuigparking en
een van de taxibaan gescheiden autodienstweg komen.

Op initiatief van de POM West-Vtaanderen is met de hutp van het studiebureau Arcadis het in
2007-2014 tot stand gekomen master ptan nagekeken en geoptimatiseerd.

Door de recent probtematische evotutie rond de noordetijke openbare weg genaamd
"Vtiegveld", sinds de aanteg in de jaren 1970-1980 ook ats toegangsroute gebruikt door
luchtvaartuigen, dienen ook daar aanpassende infrastructuurwerken te gebeuren, met name een
ontdubbeting in een taxibaan en een dienstweg.



grondptan van de beoogde gecorrigeerde infrastructuur met parattette taxibanen "zuid" en "noord", maar ook het
tracé van de zuidetijke oude kronketende taxibaan van militaire oorsprong is hier p.m. nog te zien

Voor de reatisatie van dit [aatste is het noodzaketijk dat deze noordetijke zone van +- t hectaren
met de luchtvaartgebonden bedrijven "airside" wordt of met andere woorden geihcorporeerd
wordt in het beveitigde luchthaventerrein.

Door het verzet daartegen van twee bedrijven, expliciet of door het stetten van potestatieve
voorwaarden, is dit tot ergernis van veten nog niet kunnen doorgaan.
Een nieuwe rechtszaak is bezig, de uitstag ervan wordt afgewacht.

ln afwachting kon de tuchtvaart langs de weg "Vtiegvetd" btijven opereren via enkete
infrastructuuringrepen door bedrijven aan de westkant, en door het inzetten van een
bèwakingsdienst met tijdetijke versperringen van de weg ter hoogte van de beoogde "airside".

De voor de W.l.V. sterk opgelopen kosten van deze [aatste worden juridisch verhaald op de
onwittigen.

Eind december 2015 is het master ptan, na een bijkomende check door een
luchthavenconsuttant, klaar bevonden voor indiening bij het Directoraat-generaaI Luchtvaart.

lntussen verrees op een terrein, patend aan het [uchthaventerrein, een indrukwekkende
vliegtuighal met kantoren van bijna 5.000 m2 groot.
Verschittende, ook transcontinentate jets vinden er nu onderdak.
Deze private investering bevestigt het betang dat industriëlen aan de zakenluchthaven hechten.

..*,,Ïi'. ;ii}
r,"liffilil,t1
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rechtstreeks de Oceaan over vanuit Kortrijk-Wevetgem is nu een feit
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terrein- en passagiersbeveiliging ("security" )

Het programma tot [uchthavenbeveitiging van 16 december 2014is in 2015 in voege getreden en
bewees deugdetijk en tegetijk ook werkbaar te zijn voor de zakentuchthaven gecombineerd met
met de eveneens betangrijke schotings- en privéactiviteiten.

Het houdt standaard een "demarcated area" in, met de tijdetijke inrichting van een strenger
beveitigde kritische zone rond het passagiersgebouw wanneer charters voor het grote pubtiek
plaats vinden.

Eind 2015 is gezien een nieuwe internationale verptichting een investering gedaan van 28.800,00
euro in een scanner van aan boord mee te nemen vtoeistoffen en gets, een zgn. "LAG scanner".

certificatie van de navigatiebakens (ANSP)
luchtrui m kwa lificatie
satellietnavigatie

De pticht tot certificatie door het Directoraat-generaat Luchtvaart is Europees ook ingevoerd
voor de navigatiebakens of naderingsapparatuur, die van betang zijn voor de toeganketijkheid
voor zakentuchtvaart en voor de opteiding tot tijnpitoot.

ln hetvoorjaarvan 2012 is een aanvraag ingediend bij het Directoraat-generaal Luchtvaart om
gecertificeerd te worden als "ANSP" of luchtvaartnavigatie dienstvertener, zodat de bestaande
apparatuur in eigen beheer en met eigen en externe controtesystemen verder in werking kan
gehouden worden.

Na een herkansing met externe versterking op het vlak van "quatity management" en na het
bekomen van het ISO 9001-2O08-certificaat op 14 november 2015 beoordeetde het Directoraat-
generaal Luchtvaart de uitvoering van het correctief actieptan.

Eind 2015 waren de twee major non-conformiteiten verholpen door een aantal technische
aanpassingen, voor de minor non-conformiteiten is een actieptan in voege.

Medebepatend voor het dossier zijn de resuttaten van de task force "lFR-verkeer in ktasse G-
gebied".
Op 1 juni 2015 wijzigde de status van het omgevende luchtruim a[ in enige mate formeel door de
aanbeveting tot en invoering van een "R/V\z" of "radio mandatory zone".

|n2014 werd een dossier ingediend bij de E.U. om "gps-" of satettietnadering geïmptementeerd
te krijgen. Deze zorgt voor een betere toeganketijkheid bij minder goede zichtomstandigheden.

De kandidatuur van de luchthaven Kortrijk-Wevetgem werd weerhouden en op 20 oktober 2015 is
een overeenkomst getekend met het E.U.-agentschap G.S.A.
Het is de bedoeting om -mits alte reguterende en dienstverlenende actoren hun medewerking
vertenen- tegen de zomer van 2017 het systeem in te voeren.
Het budget bedraagt een kteine 130.000,00 euro waaryan 60% wordt gecofinancierd door G.S.A.
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en73ïo door het Provinciebestuur van West-Vtaanderen.

De W.l.V. houdt eraan om deze kapitale steun van beide partners in de verf te zetten.

,*** *
European
Global NaviBatic:n
Satellite Systerrrs
Agency

Provincle

West-Vlaanderen
Dnn r rtsrtr"" n gtdl*v*n

bezoek www.qsa.europa.eu

Een apart jaarverslag 2015, opgemaakt door de [uchthavenbrandweercommandant, beschrijft de
organisatie en de werking van de voor de [uchthavenexptoitatie cruciate brandweer- en
inspectiedienst.

toekomstgerichte luchthavenuitbating: milieuvriendelijk en duurzaam
mogelijke milieu-impact op slimme manier beperken

**M
GSA

ffi
GÍa€n 5urÈhable Airporis

Het E.U.-project "Green Sustainabte Airports" werd voltooid in 2014 (www.qreenairports.eu).

Hàt resuttaat is een pakket van studies van atte partners over het maximaal duurzaam en
mitieuvriendetijk uitbaten van kteine en middetgrote [uchthavens.
De eigen studie "duurzaam (ver)bouwen van de luchthaven" wordt ingepast in het master ptan
waaryan hoger sprake.

De studies van derden worden benut waar en wanneer mogetijk.
Een nieuwe evotutie bijvoorbeetd op de luchthaven is het systematisch vervangen van diese[
trekkarren van zakenjets door etektrische "push backs".

Medio 2015 kwam voor het eerst een hybride aangedreven, quasi geruisloos vtiegtuig op bezoek
tijdens een Europese road show.

de hybride "Panthera" bij de verkeerstoren
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ln april 2015 deed de mitieu-inspectie van het Vtaams Gewest op verzoek van een bewoner
vaststettingen vtakbij de start- en landingsbaan en vroeg om een aanpassing van de Provinciate
mitieuvergunning wat oefenvtuchten van kteine vtiegtuigen betreft.

Dit resutteerde na de gebruiketijke adviesprocedure, drie druk bijgewoonde luchthaven
stakehotders consuttaties en indiening van een uitvoerig gedocumenteerd dossier vanwege de
W.l.V. in een toevoeging door het Provinciebestuur van een zesta[ voorwaarden aan de
mitieuvergunning, gericht op de repetitieve oefenvtuchten.

Het Provinciebestuur volgde terecht in grote tijnen de redenering en aanpak van de tuchthaven
en zijn gebruikers om getuid vooral te beperken door aangepaste sti[tere vtiegwijzen en een
getuidsptafond per vtiegtuig, in de vorm van afdwingbare regels ("Aeronautical lnformation
Pubtication" of "A.1.P.") te gieten.

Er is hiertegen vervotgens door enkete bewoners hoger beroep aangetekend.

Voor hetikopters getdt verder het eerder aangegane "genttemen's agreement" dat zij voor het
landen en opstijgen zich naar het midden van het terrein en de baan begeven, zodat zij zich
veel hoger boven de omgeving bevinden en dus stitter zijn.

Bewoners konden zoats etk jaar in februari informatie krijgen over de trafiek en mitieuprestaties
en vooruitzichten.

Het beperkte aantat binnengekomen klachten, zo'n 25-tat vanwege een 1O-ta[ personen, werd na
het gebruiketijke onderzoek beantwoord.

financieel

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

Het totaal van de bedrijfsopbrengsten van de W.l.V. bedroeg in 2015
1 .836.833,20 tegen 1.914.667 ,94 euro in 2014.

De omzet uit commercië[e activiteiten bedroeg 1.003.018,10 euro tegen 1.065.646,54 euro in
2014.

De andere opbrengsten, de subsidies, betiepen 833.815,10 euro tegen 849.021,40 euro in2014.
Het veruit betangrijkste subsidiebedrag kwam van de Vtaamse gemeenschap voor de
veitigheidsfuncties: 794.000,00 euro in 2015, dit is status quo tegenover de vorige jaren.
De gemeentetijke aandeelhouders betaalden in 7014 en 2015 geen werkingssubsidie meer. Deze
bedroeg tot in 2013 een kteine 80.000,00 euro per dienstjaar.

De typische inkomstenbron landingsrechten nam met 3Yo toe tot het hoogste peit ooit,
477.332,78 euro (463.281,2.4 euro in 2014). lnderdaad kon de luchthaven de stijging van het
zaketijk verkeer verzilveren, enigszins getemperd door de lichte dating van het andere verkeer.

De verhuringen van onroerend concessiegoed en van de vtiegtuigparking namen sterk af, van

[i1^ik::r"J'?#íï11ï:,:'"J.i,?tff::ï:'"'3tïun.o,encomprex verdween in juni uit de
concessie. Daarmee echter ook de daaraan verbonden exptoitatiekosten.
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Door de openstetting van een nieuwe privé vliegtuighangar van bijna 5.000 m2 stonden enkete
grote vtiegtuigen nog weinig op de vtiegtuigparking. ln 2014 was dat heel vaak wel het geval. Die
periode kan op dat vtak nochtans ats uitzondertijk worden beschouwd want de jaren voordien,
vóór de komst van deze grotere Fatcon 2000 jets, bevonden de inkomsten uit vliegtuigstatting
zich op hetzelfde niveau als in 2015.

De diverse inkomsten daatden van 33.636 ,72 euro in 7014 naar 29.090,45 euro in 2015.

De verkoop van de door de W.l.V. aangeboden avgas 100ll-benzine nam mel 4,6ïo toe tot
207.364 titer bij een stabiete winst. Door de fors gedaatde prijzen werd de omzet gedrukt.

De concessie-inkomsten uit kerosineverkoop namen licht toe tot 26.709,98 euro dankzij de met
6,4% gestegen verkoop door concessionaris F.l.A., tol1.229.232 liter.

De financiëte opbrengsten bteven met 131.051,73 euro stabiel en worden verder gedomineerd
door de kapitaatssubsidies à 130.385,46 euro. Hiertegenover staan diverse posten van de
afschrijvingen.

Het totaal van de bedrijfskosten bedroeg in 2015 7.165.541,20 euro tegen 2.067.531,59 euro in
2014.

Deze betangrijke stijging, die zeer bepatend is voor het jaarresuttaat, is voornametijk te wijten
aan de verwikketingen rond de weg "Vtiegvetd": geen eigendom van noch beheerd door de
W.l.V., die als aanpalend [uchthavenbeheerder wel gerhterpetteerd werd door de FOD Mobititeit
voor het gebruik ats toegangsroute voor luchtvaartuigen.
De pogingen om er een "airside- gebied van te maken en het invoeren van tijdetijke
risicomilderende maatregelen in afwachting van eindoptossingen, die er in 2015 nog niet
kwamen, hebben van bestuur en personeel heel wat inspanningen gevraagd, niet in het minst
financieet.
De kosten voor interim arbeiders, betast met een beveitigingsopdracht vanaf maart 2015,
betiepen bijna 80.000,00 euro. De huur van verkeerslichten met afstandsbediening en
verkeersborden bedroeg bijna 18.000,00 euro.
De kosten voor het geding dat werd aangespannen betiepen ruim 20.000,00 euro in 2015.

De kosten voor onderhoud, ijking en herstettingen van technische apparatuur liepen aanzientijk
op, deels door de teeftijd van het materiaat, deets door nieuwe vereisten en de
certificatieverptichti ngen.
Deze laatste noopten de W.l.V. ook tot het inroepen van externe versterking in de vorm van
consuttancy.

Etders kon wat op de kosten bespaard worden of werden deze bevroren.

De vaste bezotdigingen en diverse personeetskosten namen wat af, van 1 .054.237,04 euro in
2014 naar 1.039.827,47 euro in 2015. Langdurig ziektevertof van enkete medewerkers is de
betangrij kste oorzaak.

De post "afschrijvingen" blijft bepatend voor de resultaten van de W.l.V.
lets minder dan de helft van de investeringen is met subsidies betaatd.
De post afschrijvingen is na enkete jaren afname 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 boogtoodsen en van de aanschaf van af te schrijven
apparatuur in financiëte leasing.
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Afschrijvingen de laatste 5 jaar: 2011 ?.12.756,11 euro
2012 254.019,36 euro
2013 278.506,10 euro
2014 778.341,54 euro
2015 784.018,86 euro

Het bedrijfsverties vóór financiëte kosten en opbrengsten bedroeg 328.708,00 euro tegen
152.863,65 euro in 2014.

De financiële kosten, met name debetintresten, namen toe tot 15.890,88 euro.

Een uitzondertijke opbrengst van 23.697,00 euro werd geboekt na het verwerven van een loods
in huurkoop op twee jaar. De maandsommen werden wetiswaar eerder jaartijks ats kost geboekt.

Het verties van het boekjaar bedraagt na het in rekening brengen van de financiële en
uitzondertijke kosten en opbrengsten en de belastingen 193.911,67 euro.

Het gecumuteerd verties komt daardoor op 648.703,26 euro.

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, hoger in dit verstag
weergegeven, wijzigde niet in 2015.

werking van bestuur en veiligheidscomités

Op '19 mei 201 5 vond de jaarvergadering ptaats en op 16 december 2015 een bijzondere
atgemene vergadering van deetnemers.

Oe raàO van bestuur vergaderde op 18 maart 2015, op 1 juti 2015 en op 27 oktober 2015.

Devergaderingen van het directiecomité vonden ptaats op 5 januari, 2 februari, 2 maart, 14
april,4mei, ljuni,6juli,Tseptember,5oktober,2novemberenTdecemberZ0l5.

De veitigheidscomités "L.R.S.T. "(over "safety" of luchtvaartveitigheid) en "LOVECO" (over
"security" of terrein- en persoonsbeveitiging) , waarin naast de vertegenwoordigers van de
luchthavenuitbater, luchtvaartpotitie en directoraat-generaa[ [uchtvaart ook
gebruikersvertegenwoordigers zeteten, kwamen bijeen op 18 februari 2015,14 september 2015
en 21 december 2015.
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Het management team kwam periodiek bijeen, in het bijzonder in het kader van de
certificatieverplichti n gen.

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 totate personeetsbestand van de WIV bedroeg eind 2015 23 mensen.
ln de loop van het jaar hebben zich enkete wijzigingen voorgedaan.

Bij de brandweer en inspectie nam Jean-Marie Vanwynsberghe wegens pensioen afscheid van het
team. Hij werd niet vervangen, de uren werden opgenomen door cottega's.

Bij de verkeersinformatiedienst was er heel wat beweging.
Louis Comer nam ontstag per 31 december 7015.
Via een vacature en setectieprocedure werd Bregt Goeminne zijn opvotger, maar hij startte a[
deettijds in november 2015.

De aanvu[tende deettijdse verkeersinformatiegevers Jiirgen Verstaen en Andres Van Swatm
namen ontstag.

Met de aanvuttende deettijdse verkeersinformatiegever Johannes De Meyer werd de
arbeidsovereenkomst in onderting akkoord beëindigd na [angdurige onbeschikbaarheid.

Uit de hoger vermelde setectieronde kwam Tom Matton ter opvotging naar voor, hij startte in
oktober 2015 ats aanvuttende deettijdse kracht op de verkeerstoren.

Voor de beveitiging van de weg "Vtiegvetd" is vanaf begin maart 2015 een beroep gedaan op
gemiddetd een viertal interimarbeiders waardoor het aantal ingezette medewerkers in 2015 de
dertig naderde.

Hierna votgen:
de balans na winstverdeling
de resuttatenrekening
de resultaatverwerking
de staat van het kapitaal en de aandeethoudersstructuur
voorzieningen voor risico's en kosten
staat van de schulden
de resuttaten
de sociate batans, de waarderingsregets
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NAT. Datum neerlegging Nr. 0207.220.o11 Blz. E. D. I lvKr1.1

JAARREKENING lN EURO (2 decimalen)

NAAM: West Vlaamse lntercommunale Vliegveld Wevelgem-Bisselg

Rechtsvorm: Dienstverlenende VereniginS '
Adres: Grote Markt Nr.: 54

Postnummer: 8500 Gemeente: Kortrijk

Land: België

Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van Gent, afdeling Kortrijk

lnternetadres *:

Ondernemingsn ummer 0207.220.011

DATUM 26t06t2013

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

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

JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering van

met betrekking tot het boekjaar dat de perlode dekt van

17t05t2016

1t01t20'15

'1101t2014

31t12t2015

3',U12t2014

tot

totVorig boekjaar van

De bedragen van het vorige boekjaar zrln I zii++iet- ** 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 COMMISSARTSSEN

DELEU WALTER

WATERLEIKENS 2, 8501 Bissegem, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 2110312013- 2110312019

HIERGENS POL

STIJN STREUVELSLAAN 58, 850'l Heule, België

Functie : Ondervoorzitter van de raad van bestuur

Mandaat : 2110312013- 2110312019

LAMMERWN ANN

ROZEBEEKSESTRAAT 59, 8860 Lendelede, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 21 1031201 3- 21 1031201 I

LOMBAERT FILIP

RUMBEEKSTRAAT 7, 8870 lzegem, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : Q1 I 031201 3- 201 031 201 I

Zijn gevoegd bij deze jaarrekening:

Totaal aantal neergelegde bladen: 24 Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd
omdat ze niet dienstig zijn: 5.2.1 ,5.2.2,5.4,5.9, 8, 9

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

* Facultatieve vermelding.
** Schrappen wat niet van toepassing is
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LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

VANRAES CAROLINE

MENENSTRAAT 321, 8930 Menen, België

Functie : Bestuurder

Mandaat i 21 l03l2o1 3- 21 lO3l2O1 I
DE CLERCK MARIE

ALBERTSTRAAT 43, 8560 Wevelgem, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 21 lO3 1201 3- 2'l lo3l 201 I

SPINCEMAILLE ELIANE

VICHTSESTRAAT 5, 8553 Otegem, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 2110312013- 2110312019

DEMEULEMEESTER WLLY

ELF NOVEMBERLAAN 69, 8570 Anzegem, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 21 10312013- 21 10312019

DESEYN LUTGART

ETIENNE BALCAENSTRAAT 10, 8580 Avelgem, Belgiè

Functie : Bestuurder

Mandaat : 21 1031201 3- 21 10312019

ROORYCK REGINE

KAPELSTRAAT 39, 8540 Deerlijk, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 21 I 031201 3- 21 I 03 l2O1 I

CLAERHOUT PATRICK

BLAUWHUISSTRAAT 6, 8531 Hulste, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 21 1031201 3- 21 10312019

VANDENMEULEBROUCKE WILLY

WILGENLAAN 8, 8530 Harelbeke, België

Functie: Bestuurder

Mandaat : 21 I 031201 3- 21 I 031201 I

VERBEKE JAN

H.HARTSTRAAT 9, 8870 lzegem, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 21 lO3l201 3- 21 1031201 I

2t24
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LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

BILLIET FRANK

KONING ALBERTPARK 28, 8500 Kortrijk, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 21 1031201 3- 21 10312019

DETAVERNIER KELLY

PYFFEROENSTRAAï 40, 8501 Bissegem, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 21 I 031201 3- 21 I 03 l2O1 I
HERREWYN BERT

SINT-KATHARINASTRAAT 84, 8501 Heule, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 21 l03l2O1 3- 21 I O3l2O1 I
LEMAITRE MARC

GOEDENDAGLAAN 69, 8500 Kortrijk, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 2110312013- 211031201I

DEWAELE LANDER

HARELBEEKSESTRAAT 7 0, 8520 Kuurne, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 21 I 03 1201 3- 21 I 031 201 I
LUST EDDY

LANGEKEERSTRAAT 49, 8930 Menen, België

Functie: Bestuurder

Mandaat : 21 10312013- 21 10312019

CLAERBOUT ANAIS

JACQUETBOSSTRAAT 43, 8587 Spiere-He lkij n, Belg ië

Functie : Bestuurder

Mandaat : 21 I 031201 3- 21 I O3l2O1 I

HIMPE PHILIP

JULES HAERINCKSTRAAT 1, 8790 Waregem, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 21 1031201 3- 21 lO3l2O19

DAEM FILIP

LAUWESTRAAT 107, 8560 Wevelgem, België

Functie : Voorzitter van de raad van bestuur

Mandaat : 21 I 03 1201 3- 2'l I 031 201 I
3124
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LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

VANNESTE JACQUES

NEERHOFSTRAAT 30, 8560 Wevelgem, België

Functle : Bestuurder

Mandaat : 21 I 031201 3- 21 lO3l2O1 I
DESLOOVERE MARC

LUXEMBURGLAAN 24, 8550 Zwevegem, België

Functie: Bestuurder

Mandaat : 21 I 031201 3- 21 l13l201 9

NYS DAVY

OMMEGANGSTRAAT 1, bus 82, 8550 Zwevegem, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 21 I 031201 3- 21 l}g l2O1 I
WEYDTS AXEL

VLASBLOEMSTRAAT 49, 8500 Kortrijk, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 21 1031201 3- 21 I 031201 I
VANRYCKEGEM MARTINE

WIJK TEN DALE í, bus A, 8930 Rekkem, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 21 I 031201 3- 21 lO3l2O1 I
DESSEIN GEERT

PROVINCIEBAAN 86, bus A, 8880 Ledegem, Betgië

Functie : Bestuurder

Mandaat : 21 I 031201 3- 21 I 031201 I
BOUCKAERT RIK

HULSTSESTRAAT 223, 8520 Kuurne, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 21 1031201 3- 21 l13l201 9

PATTYN RIK

HIPPODROOMSTRAAT 33, 8530 Harelbeke, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 21 l03l2O1 3- 21 I 031201 9

WYCKHUYSE XAVIER

VLASBLOEMSTRAAT 17, 8790 Waregem, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 2'l lO3l201 3- 21 I 03120 1 I



I r.rr I ozoz.zzo.orr | | vxr r.r I
LIJST VAN DE BESïUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

DEVOS VINCENT

ST. AMANDSWIJK 21, 8587 Spiere-Helkijn, Betgië

Functie : Bestuurder

Mandaat : 21 I 031201 3- 21 I 031201 I
GOEMAERE YVES

POPULIERENLAAN 16, 8550 Zwevegem, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 21 lO3l201 3- 21 1031201 I
DE BETHUNE JEAN

VAN BELLEGEMDREEF 26,8510 Marke (Kortrijk), Betgiè

Functie : Bestuurder

Ma ndaat : 21 1031201 3- 21 lo3l201 I
DEWAELE CHARKA

MILENIUMSïRAAT 70, 8790 Waregem, Betgië

Functie : Bestuurder

Mandaat : 21 I 031201 3- 21 I 031201 I

5t24
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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 1 999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale
beroepen.

De jaarrekening.wèrd / werd niet * geverifieerd of geconigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de

commissaris is.

ln bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of
bedrijfsrevlsor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn lnstituut, evenals de aard van zijn opdracht:

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

B. Het opstellen van de jaarrekening "",
C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of
D. Het corrigeren van de jaarrekening.

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

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

6124

Naam, voornamen, beroep en woonplaats
Lidmaatschaps-

nummer

Aard van de
opdracht

(A, B, C en/of D)



BALANS NA WINSTVERDELING

ACTIVA

VASTE 4CTIVA..........

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

lmmateriële vaste activa

Materiële vaste activa

Terreinen en gebouwen

lnstallaties, machines en uitrusting

Meubilair en rollend materieel

Leasing en soortgelijke rechten

Overige materiële vaste activa

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

Geldbeleggingen

Liquide middelen

Overlopende rekeningen

TOTAAL DER ACTIVA

5.1.3t
Financiële vaste activa... .. 5.2.1

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen op meer dan één jaar ...............

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

Overige vorderingen

Voorraden en bestellingen in uitvoering

Voorraden

Bestellingen in uitvoering

Vorderingen op ten hoogste één jaar

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

Overige vorderingen

Toel

5.1.1

5.1.2

5.2.1

Codes Boekiaar Vorig boekjaar

20128

20

21

22t27

22

23

24

25

26

27

28

29t58

29

290

291

3

30/36

37

40141

40

41

50/53

54158

490t1

817.027,63

í 3.200,00

803.027,63

300.899,05

230.356,88

11.094,53

260.677,17

800,00

3"16.402,01

47.819,76

47.819,76

162.935,58

143.673,67

19.261,91

42.218,91

63.427,76

957.9"16,00

957.916,00

315.477,98

343.593,90

9.364,95

289.479.17

362.713,47

60.707,95

60.707,95

194.539,37

165.174,21

29.365,1 6

29.995,63

77.470.52

20t58 1.133.429,64 1.320.629,47



Toel.

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Kapitaal

Geplaatst kapitaal

Niet-opgevraagd kapitaal

Uitgiftepremies .....................

Heruvaarderingsmeenvaarden ...................

Reserves

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

Onbeschikbare reserves

Voor eigen aandelen

Andere

Belastingvrije reserves

Beschikbare reserves

Overgedragen winst (verlies) ........(+yG)

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

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

VOORzIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN

Voorzieningen voor risico's en kosten

Uitgestelde belastingen

SCHULOEN

Schulden op meer dan één jaar

Financiële schulden

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke
schulden.........

Overige leningen

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

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

Overige schulden

Schulden op ten hoogste één jaar

Schulden op meer dan éen jaar die binnen het jaar
vervallen

Financièle schulden

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

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

Overlopende rekeningen

TOTAAL DER PASSIVA

5.3

5.4

5.5

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

10115

10

100

101

11

12

í3
'130

131

1310

13't1

132

133

14

15

í9

16

1 60/5

168

17 t49

17

170t4

172t3

174t0

175

176

178t9

42t48

42

43

430/8

439

44

440t4

441

46

45

450t3

454t9

47t48

492t3

'l 34. 1 53,61

502.975,96

502.975,9,6

't27.399,24

19.368,85

19.368,85

19.368,85

-648.703,26

133.112,82

999.276,03

128.453,11

128.453,11

128.453,11

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

458.450,74

502.975,96

502.975,96

127.399,24

19.368,85

19.368,85

19.368,85

-454.791,59

263.498,28

862.178.73

174.255,51

174.255,51

174.255,51

599.668,76

64.438,08

't03.663,75

103.663,75

170.267,93

170.267,93

121.266,88

123.09',1,92

43,449,0',1

79.642,91

16.940,20

88.254,46

10t49 1.133.429,64 1.320.629,47
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RESULTATENREKENING

Bedrijfsopbren gsten en bedrijfskosten

Brutomarge ............(+y(-)

Omzet*
Handelsgoederen, g rond- e n hu lpstoffen, d iensten
en diverse goederen*

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen .........(+)/G)
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële
vaste activa
Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in
uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) ..................... ...... (+yC)

Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) ........................ ..(+yC)
Andere bedrijfskosten

Als herstructu rerin gskosten geactivee rde
bedrijfskosten .. .... ... (-)

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) .......(+yG)

Financiële opbrengsten

Financiële kosten ...........

Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening
vóór belasting ...... (+YG)

U itzonderl ijke opbrengsten

Uitzonderlijke kosten

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

Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen

Overboeking naar de uitgestelde belastingen

Belastingen op het resu|taat ...................... .... .......(+yG)

Winst (Verlies) van het boekjaar ......(+yC)

Onttrekking aan de belastingvr'rje reserves

Overboeking naar de belastingvrije reserves

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ......(+X,

- Facultieve vermelding.

5.6

5.6

5.6

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

9900

70

60/61

62

630

63114

635t7

640/8

649

9901

75

65

9902

76

66

9903

780

680

67177

9904

789

689

9905

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

-193.206,64

705,03

-193.91 1,67

-193.91 1 ,67

1 .183.478,91

1.054.237,04

278.442,34

3.663,18

-152.863,65

131 .128,60

15.890,88

-37.625,93

1.986,22

-39.61 2,I 5

173,07

-39.785,22

-39.785,22

9t24



0207.220.011

RESULTAATVERWERKING

Te bestemmen winst(verlies) " (+X-)

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar "'(+yC)

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

Onttrekking aan het eigen vermogen '.." " "" '

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

aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies

aan de wettelijke reserye

aan de overige reserves

over te dragen winst (verlies) "(+)/G)

Tussenkomstvan de vennoten in het verlies

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

Vergoeding van het kapitaal

Bestuurders of zaakvoerders ..'........'...... "

Andere rechthebbenden

-454.791 ,59

-39.785,22

-415.006,37

-648.703,26

-193.91 1 ,67

-454.791,59

9906

14P

79112

69112

691

6920

6921

(14)

794

694/6

694

695

696



TOELICHTING

STAATVAN DE VASTE ACTIVA

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

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

Overdrachten en buitengebruikstellingen

Overboeking van een post naar een andere .........(+yC)

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar .

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Teruggenomen

Verworven van derden

Afgeboekt na overd rachten en buitengebru ikstellingen

Overgeboekt van een post naar een andere .........(+yG)

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ,

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ..,...,..,,..,,.

8029

8039

8049

8059

8079

8089

8099

81 09

8119

8129

(21)

xxxxxxxxxxxxxxx

16.500,00

3.300,00

13.200,00

'11t24



MATERIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar........

Mutaties tijdens het boekjaar

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

Overdrachten en buitengebruikstellingen

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

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar........

Meenaraarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Verworven van derden

Afgeboekt

Overgeboekt van een post naar een andere ..................................(+X,

Meerwaarde per einde van het boekjaar

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

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Teruggenomen

Verworven van derden

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

Overgeboekt van een post naar een andere .........(+yG)

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR .

81 69

81 79

81 89

81 99

8219

8229

8239

8249

8259

8279

8289

8299

8309

831 I

8329

125.830,49

4.048.724,61

xxxxxxxxxxxxxxx

121.606,57

xxxxxxxxxxxxxxx

280.718,86

3.367.303,55

803.027,63

3.922.894,12
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FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar........

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen

Overdrachten en buitengebruikstellingen

Overboekingen van een post naar een andere ........(+yG)

Andere mutaties .......(+YG)

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar........

Meenaraarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Verworven van derden

Afgeboekt

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

Meenvaarden pereinde van het boekjaar

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Teruggenomen

Verworven van derden

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

Overgeboekt van een post naar een andere ........... (+yG)

Waaideverminderingen per einde van het boekjaar

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar .............(+y(,

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR .................,.....

8365

8375

8385

8386

8395

841 5

8425

8435

8445

8455

8475

8485

8495

8505

851 5

8525

8545

8555

(28)

13t24



Mi;3 -l
STAAT VAN HET KAPITAAL 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

Niet-gestort kapitaal

Niet-opgevraagd kapitaal

Opgevraagd, nielgestort kapitaal

Aandeelhouders die nog moeten volstorten

Eigen aandelen

Géhouden door de vennootschap zelf

Kapitaalbedrag

Aantal aandelen ....................

Gehouden door haar dochters

Kapitaalbedrag

Aantal aandelen ....................

Verplichtingen tot uitgifte van aandelen

Als gevolg van de uitoefening van CONVERSIERECHTEN

Bedrag van de lopende converteerbare leningen

Bedrag van het te plaatsen kapitaal

Maximum aantal uit te geven aandelen ....................

Als gevolg van de uitoefening van INSCHRIJVINGSRECHTEN

Aantal inschrijvingsrechten in omloop

Beflrag van het te plaatsen kapitaal

Maximum aantal uit te geven aandelen

Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

I 00P

(1 00)

XXXXXXXXXXXXXX

502.975,96

502.975,96

Codes Bedragen Aantal aandelen

Codes Niet-opgevraagd
bedrag

Opgevraagd,
niet-gestort bedrag

(101)

8712 XXXXXXXXXXXXXX

xxxxxxxxxxxxxx

Codes Boekiaar

8721

8722

8731

8732

8740

8741

8742

8745

8746

8747

8751

14124



lvKfis-l
STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

Aandelen buiten kapitaal

Verdeling

Aantal aandelen ....................

Daaraan verbonden stemrecht

Uitsplitsing volgens de aandeelhouders

Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf

Aantal aandelen gehouden door haar dochters

Codes Boekjaar

8761

8762

8771

8781

15124



STAAT VAN DE SCHULDEN

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN EEN
JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD

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

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch

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 zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op
activa van de onderneming

Financiële schulden

Kredietinstellingen, Ieasingschulden en soortgelijke schulden

. Overige leningen

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

Leveranciers

Te betalen wissels

Onfuangen vooruitbetalingen op bestellingen .................

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

Belastingen

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

Overige schulden

Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk
beloofd op activa van de onderneming ..........

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

Vervallen belastingschulden

Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

16t24

Codes Boekjaar

(42)

8912

891 3

8921

89't

901

898í

899'1

9001

90'11

9021

9051

9061

8922

892

902

8982

8992

9002

9012

9022

9032

9042

9052

9062

9072

9076

231.098 39

128.453,11

359.551,50

359.551,50

359.551,50



RESULTATEN

PERSONEEL EN PERSONEELSKOSTEN

Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft
ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister

Totaal aantal op de afsluitingsdatum

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Personeelskosten

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen

Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen

Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekerÍn gen

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 bij de
verhandeling van vorderingen .................

Saldo van de gevormde (aangewende of teruggenomen) voorzieningen
met financieel karakter ............(+)/G)

17t24

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

9086

9087

9088

620

621

622

623

624

9125

9126

6503

653

6s6

25

15,9

29.051

761.542,10

217.323,60

60.961,77

130.385,46

25

15,8

28.990

757.019,10

231 .209.75

66.008, í 9

130 385,46



|vxls-
NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Codes Boekjaar

9149

9'150

91 61

9171

9í 81

91 91

9201

9162

9172

91 82

9192

9202

244.677,17

DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE
ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN

Waarvan

Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop ..............

ZAKELIJKE ZEKERHEDEN

Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming

Hypotheken

Boekwaarde van de bezwaarde activa

Bedrag van de inschrijving

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving ................

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

Zekerheden op de nog door de onderneming te veruerven activa - Bedrag van de betrokken

Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden

Hypotheken

Boekwaarde van de bezwaarde activa

Bedrag van de inschrijving

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving ................

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

Zekerheden op de nog door de onderneming te veruerven activa - Bedrag van de betrokken
activa

BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN

AARD EN ZAKELIJK DOEL VAN BUITENBALANS REGELINGEN

Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover de openbaarmaking
van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële positie van de vennootschap:

ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
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BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN
coMMrssARrs(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
RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN
TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF
ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN

Uitstaande vorderingen op deze personen

Rentevoet en duur van de vorderingen

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

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

DE COMMTSSARTS(SEN) EN DE PERSONEN MET WtE HtJ (ZtJ) VERBONDEN tS (ZtJN)

Vergoeding mandaat Commissaris :€ 1250

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN

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

Boekjaar

19t24

Codes Boekjaar

9291

9294

9295

9500

9501

9502



SOCIALE BALANS

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

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

Tijdens het boekjaar en het vorige
boekjaar

Gemiddeld aantal werknemers .......

Aantal daadwerkelijk gepresteerde

Personeelskosten

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar

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

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde ttjd ..........................

Overeenkomst voor een bepaalde tUd ................... ..... ...

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

Vervang ingsovereen komst

Volgens het geslacht en het studieniveau

Mannen

lager onderwijs

secundair onderwijs

. hogerniehuniversitaironderwijs

universitair onderwijs

Vrouwen

lager onderwijs

secundair onderwijs

hoger nietuniversitair onderwijs ...................

u n iversitair ondenrvijs

Volgens de beroepscategorie

Bedienden

Arbeiders

Andere

Codes

1. Voltijds

(boekjaar)

2. Deeltijds

(boekjaar)

3. Totaal (T) of totaal
in voltijdse
equivalenten (WE)

(boekjaar)

3P. Totaal (T) of totaal
in voltijdse
equivalenten (WE
(vorig boekjaar)

100

101

102

7,0

11.962

428.166,36

'18,0

17.089

611.661,11

15,9 (VTE)

29.051 (T

1.039.827,47 (T,

15,8 (VTE)

28.990 (T)

1.054.237,04 (T)

Sodes
1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in voltijdse

equivalenten

105

110

111

112

113

120

1200

1201

1202

1203

121

1210

121 1

1212

1213

130

134

132

133

18

16

2

16

't3

2

1

2

2

l8

í 6,0

16,0

2,0

14,6

12,1

0,4

2,1

1,4

1,4

16,1
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TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

INGETREDEN

Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het
boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of tijdens
het boekjaarwerden 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 formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten
Iaste van de werkgever

Aantal behokken werknemers

Aantal gevolgde opleidingsuren .....................

Nettokosten voor de onderneming

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleidinS ... .......

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

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

Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroeps-
opleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers .

Aantal gevolgde opleidingsuren ....................

Nettokosten voor de onderneming

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
werkgever

Aantal betrokken werknemers .....................

Aantal gevolgde opleidingsuren ....................

Nettokosten voor de onderneming

21124

Sodes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in voltijdse
equivalenten

205

305

0,3

0,3

Codes Mannen 3odes Vrouwen

580'l

5802

5803

58031

58032

58033

5821

5822

5823

5841

5842

5843

6

18

375,00

375,00

17

162

581 1

5812

581 3

581 31

581 32

581 33

5831

5832

5833

5851

5852

5853

1

12



WAARDERINGSREGELS
1. Beginsel

De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van
het Wetboek van vennootschappen.

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

Deze afrivijkingen worden als volgt verantwoord:

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

De waarderlngsregels werden ten opzichte van het vorige boekjaar qua verwoording of toepassing (g€\Ari1zi€e (niet gewijzigd)
zo ja, dan heeft de wijziging betrekking op:

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

De resultatenrekening fttordt) (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 cijfers van het boekjaar zijn niet vergelijkbaar met die van het vorige boekjaar en wel om de volgende reden:

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

Bij 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 financièle positie en
het resultaat van de onderneming:

2. Vaste activa

Oprichtingskosten:

De oprichtingskosten worden onmiddellijk ten laste genomen, behoudens volgende kosten die worden geactiveerd:

Herstructureringskosten :

De herstructureringskosten werden (geactiveerd) (niet geactiveerd) in de loop van het boekjaar; zo ja, dan wordt dit als volgt
verantwoord:

lmmateriële vaste activa:

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

Materiële vaste activa:

ln de loop van het boekjaar {w€{C€€} (werden geen) materiële vaste activa geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze
herwaardering als volgt verantwoord:



Activa

Methode

L (lineaire)

D (degressieve)

A (andere)

Basis

NG (nieÍ-

geherwaardeerde)

G(gehervvaardeerde)

Afschrijvingspercentages

Hoofdsom
Min. - Max.

Bijkomende kosten
Min. - Max.

1. Oprichtingskosten

2. lmmateriële vaste activa
Erelonen
3. lndustriële, administratieve of
commerciële gebouwen"

GEBOUWEN

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

5. Rollend materieel*

rollend materieel

6. Kantoormaterieel en meubilair*
meubilair

7. Andere materiële vaste activa

Rollend materieel in leasing

L

L

L

NG

NG

NG

NG

NG

NG

20,00 - 20,00

3,00 - 33,33

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 - í 00,00

0,00 - 0,00

'100,00 - 100,00

0,00 - 33,33

0,00 - 100,00

100,00 - 100,00

WAARDERINGSREGELS
Afschrijvingen geboekt tijdens het boekjaar:

* Met inbegrip van de in leasing gehouden activa; deze worden in voorkomend geval op een afzonderlijke lijn vermeld

Overschot aan toegepaste, fiscaal aftrekbare, versnelde afschrijvingen ten opzichte van de economisch verantwoorde afschrijvingen :

- bedrag voor het boekjaar: EUR.

- gecumuleerd bedrag voor de vaste activa verworven vanaf het boekjaar dat na 31 december 1983 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 aanschaffingswaarde berekend volgens de (te vermelden) methode van de gewogen

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

1. Grond- en hulpstoffen:

aan gemiddelde brandstofprijs.

2. Goederen in bewerking - gereed product:

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 meer dan een jaar beslaat, (omvat) (omvat geen) financiële kosten

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

Bij het einde van het boekjaar bedraagt de marktwaarde van de totale voorraden ongeveer 7o meer dan hun boekwaarde.

(Deze inlichting ls s/echÍs vereist zo het verschil belangrijk is).
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0207.220.011

WAARDERINGSREGELS

Bestellingen in uitvoering:

Bestellingen in uitvoering worden gewaardeerd (tegen vervaardigingsprijs)
(tegen vervaardigingsprljs, verhoogd met een gedeelte van het resultaat naar gelang van de vordering der werken).
4. Passiva

Schulden:

De passiva{bevetten) (bevatten geen) schulden op lange termijn, zonder rente of met een abnormaal lage rente; zo ja, dan wordt op
deze schulden (een) (geen) dlsconto toegepast dat wordt geactiveerd.

Vreemde valuta:

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

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

Leasingovereenkomsten :

wat de niet-geactiveerde gebruiksrechten uit leasingovereenkomsten betreft (artikel 102, §1 van het koninktijk bestuit van 30 januari 2001
tot uifuoeing 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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VERSLAG VAN DE COMMISSARIS OVER HET BOEKJAAR
AFGESLOTEN OP 31,'12,20'15

GERICHT TOT DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE
WESÏ-VLAAMSE INTERCOMMU NALE
VLIEGVELD WEVELGEM - BISSEGEM

Luchthavenstraat 1 bus í
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 2015, en de resultatenrekening voor het boekjaar afgesloten op die datum en
de toelichting.

Verslag over de jaarrekening - Oordeel zonder voorbehoud

WU hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening van de vennootschap
West-Vlaamse lntercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem over het boekjaar afgesloten
op 31 december 2015, opgesteld op grond van het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel, met een balanstotaal van 1.133.429,64 € en waarvan de
resultatenrekening afsluit met een verlies van het boekjaar van 1g3.g1 i,67 €.

Verantwoordeliikheid van het bestuursorgaan voor het opstetlen 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 beÉeeising
d1e 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

Verantwoordelijkheid 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
cogtrolestandaarden (lSA's) uitgevoerd. Die standaarden vereisen dat wij aan de
deontologische vereislen voldoen alsook de controle plannen en uitvoeren teneinde een
redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening geen aÍwijkingen van
materieel belang bevat.

BedrijÍsrevisoren I Réviseurs d'Entreprises I Betriebsrevisoren
Erkend door de CBFA I Agréé par la CBFA I Von der CBFA anerkannt
Erkend door de Controleclienst voor de ziekenfondsen I Agréé par l'OÍfice c]e cóntröle cles mutualités I Von der KrànkenkassenauÍsicht anerkannt

AntwerplErusselslHasseltlKortrljklNamurlVervierslLuxembourg(L)lBerlin(6)lLille(F)
Audit and Assurance I Accounting I Tax and Legal I Risk Consulting I Corporate Finance

Ondernerringsnummer BTW I Numéro d'Entreprise TVA BE 0427.897.088
KBC: 460-08'1 2441 -09 I IBAN: BE52 4600 81 24 4 l 09 I 8tC: KREDBEBB

Burgerlijke vcnnootschap die de rechtsvorm van een cooperatieve vennootschap heeÍt aangenomen I Société Civile ayant emprunté la Íoilne d'uoe So(iete
Cooperalivo SLirqerlichc Cesellsclraft die die Rcchtsíornr ciner CenossenschaÍt mit Beschrànkter HaÍtung angenommen hal
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Een controle omvat werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de in dejaarrekening opgenomen.bedragen en toelichli"g:=1. De geselecteerde werkzaamheden zijnafhankelijk van de beoordeling àoot à" commiss-aris, met-inbegrip van oienslnscnatting vande risico's van een afwijking ,àn matàrieer oerang in b" Ërr"r"ning als gevolg van fraude ofvan fouten' Bij het maken van die risico-insclhatting'nËemt de commissaris de internebeheersing van de entiteit in aanmerking die relevant"is voor het opstellen door de entiteitvan de jaarrekening die een getrouw bàeld geeft, teneinde controlewerkzaamheden op tezetten die in de gegeven omstandighgogn oégclitt =i;n, *rar die niet gericht zijn op hetgeven van een oordeel over de etfec[iviteit van de internl'beheersing ,rn iu uÀiit"it
Een controle omvat tevens een evaluatie van.de geschiktheid van de gehanteerdewaarderingsregels 

,en van de redelijkheid van oe oàoi het bestuursorgaan gemaakteschattingen, alsmede een evaluati" *í de presentatie vaÀ oe jaarrekening als geheel.

wij hebben van het be.stuursorgaan en.van de aangestelden van de entiteit de voor onzecontrole vereiste opherderingen én inrichtingen verr<reóèn. 
'-

wij ziin van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt isom daarop ons oordeel te baseren.

Oordeel zonder voorbehoud

Naar ons oordeel 
.geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en definanciële toestand van oi ,ennóótséhap rÍesrvraimse rntercommunarà Vriegverdwevelgem - Bissegem per 31 decembér 20íà, alsoor ran Àaar resultaten over het boekjaar

ffifflJ5-i;:ïï,.:ïStff;:".,,:t in overóenstemmins met het in aersië ;àn ffiassins zijnde

verslag betreffende overige door wet- en regergeving gesterde eisen

Het bestuursorgaan is ver.antwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van het jaarverslag,het naleven van de wettelijke en bestilursrechtelijke voorschriften die van toepàssing zijn ophet voeren van de boéknouoing,--ài.oor. uoor het nrt"r", van het wetboek vanvennootschappen en van de statute-n van de vennootschap.-

ln het kader van ons mandaat en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm bij de inBelgië van toepassing zijnde iÀteinationate àuoitstanïàarden (ÍsA,s), is het onzeverantwoordelijkheid om, in-alle van mal9ri99r oeranj iunà" opzicÀten,-ie iateving vanbepaalde wetteliike en reglementaire verplichtingen n"'t" ï""n. öp grond ÀÉ;;. doen wijde volgende bijftomenoe'verrÉrinóÉ" oi" niet van aaro iiln om de draagwijdte van onsooÍdeel over de jaarrekening te wr1z"tgen:-

- Het jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inrichtingen, stemt overeen met dejaarrekening en bevat geen van materíeel belang 
=i1no" inconsistenties ten aanzien vande informatie waarover wij beschikken in het kadér ràn ànru opdracht.- onverminderd formele àspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhoudinggevoerd in overeenstemming met de in ee[gie ,à, io"p".sing zijnde wettetijke enbestu ursrechtelij ke voorsch rifien.
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De resultaatverwerking, die aan de algemene vergadering wordi 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, 4 april2016

CALLENS, PIRENNE & Co Bedrijfsrevisoren
Vertegenwoordigd door
Martin DERYCKE


