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 12 oktober 2022  datum 

Leiedal: begroting 2023 

Bij het opstellen van de begroting 2023 worden de werkelijke cijfers 2021, samen met de initiële 
begroting 2022 en een herziening van de begroting 2022 (2022 review = werkelijke cijfers sem/1 
+ update begroting sem/2) voorgesteld als vergelijkingsbasis tegenover de begroting 2023. 
 
De resultatenrekening opgesteld overeenkomstig de statutaire rapportering geeft volgend 
resultaat: 
 

 
 

Resultatenrekening (incl Elena) 2021 real 2022 begroting 2022 update 2023 begroting

Bedrijfsopbrengsten 20.484.931,07 18.940.016,84 18.727.829,92 21.393.254,55

Omzet 16.285.106,00 15.547.871,84 15.755.219,50 18.176.488,55

Subsidies (incl Elena) 1.234.788,07 0,00 2.954.296,84 3.216.766,00

Andere bedrijfsopbrengsten 2.927.537,00 3.392.145,00 18.313,58 0,00

Niet recurrente opbrengsten 37.500,00 0,00 0,00 0,00

Bedrijfskosten 19.057.928,98 18.988.797,40 18.346.651,65 21.295.047,89

Handelsgoederen 10.185.592,76 8.364.502,68 7.345.124,99 9.176.500,21

Aankopen 8.225.781,18 11.352.646,65 0,00 0,00

Voorraad+/- 1.959.811,58 -2.988.143,97 0,00 0,00

Diensten 2.410.843,00 2.796.501,60 3.258.408,77 3.081.519,84

Bezoldigingen 6.288.960,00 7.622.982,23 7.706.745,26 8.988.376,84

Afschrijvingen 471.939,90 571.286,88 470.752,64 482.867,00

Voorzieningen 0,00 0,00 0,00 0,00

Voorzieningen - terugnemingen -436.537,04 -366.476,00 -436.537,04 -436.516,00

Andere bedrijfskosten 137.130,36 0,00 2.157,03 2.300,00

Bedrijfswinst 1.427.002,09 -48.780,55 381.178,27 98.206,66

Financiele opbrengsten 907,37 684,39 1.947,37 3.000,00

Financiele kosten 279.057,66 206.180,00 343.560,76 514.420,00

Winst voor belasting 1.148.851,80 -254.276,16 39.564,88 -413.213,34

Winst voor belasting 1.148.851,80 -254.276,16 39.564,88 -413.213,34

Belasting 41.693,98 60.000,00 90.074,78 90.000,00

Winst/verlies van het boekjaar 1.107.157,82 -314.276,16 -50.509,90 -503.213,34
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Een aantal duidelijke trends komen in deze resultatenrekening tot uiting: enerzijds de stijgende 
omzet en het toenemende belang van de subsidieprojecten maar ook de toegenomen 
personeelskosten. 
 
Om een beter inzicht te kunnen krijgen in de werking van de organisatie worden de (gewone en 
bijzondere) werkingskosten en de financieringsbronnen hierna nader toegelicht.   
 

1. Gewone werkingskosten 

 

 

 

1.1. Samenstelling van de gewone werkingskosten 

 
De gewone werkingskosten omvatten: 

• algemene werkingskosten (administratiekosten, kosten gebouwen, opleidingskosten e.a. 

diverse kosten m.b.t. personeel). 

• kosten consulting (externe expertise buiten subsidieprojecten) 

• kosten subsidies MSTA (Meetings, Seminars, Travel, Accommodation) en externe 

dienstverlening en expertise 

• personeelskosten en pensioenen statutairen 

• afschrijvingen  

• financiële kosten 

• belastingen 

Gewone werkingskosten
Excl Supra Actuals 2021 Begroting 2022 Review 2022 Begroting 2023

Algemene Werkingskosten 1.517.199                      1.115.368                      1.681.262                      1.442.298                      

Kosten subsidies - MSTA -                                  59.211                           59.750                           31.815                           

Kosten subsidies - Externe consultancy -                                  355.732                         355.732                         381.005                         

Kosten subsidies - Externe dienstverlening 93.591                           425.793                         425.793                         219.413                         

Kosten subsidies - Equipment -                                  -                                  34.911                           196.237                         

Kosten consulting 628.129                         438.533                         367.462                         233.500                         

Personeel 5.312.747                      6.568.982                      6.372.828                      7.697.639                      

Afschrijvingen 471.940                         571.287                         470.753                         482.867                         

Financiële kosten 2.088                              6.180                              2.709                              2.900                              

Belastingen 41.694                           60.000                           90.075                           90.000                           

Totaal kosten 8.067.387              9.601.086              9.861.273              10.777.673            
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1.2. Vergelijking begroting 2023 vs actuals 2021 en review 2022 

 

Er is een sterke stijging van de gewone werkingskosten wat grotendeels toe te schrijven is aan de 

stijging van de personeelskosten. 

• Algemene werkingskosten 

De algemene werkingskosten kunnen in volgende rubrieken worden onderverdeeld: 

 

In globo is er een besparing vast te stellen tegenover 2021 alsook tegenover 2022 wegens de 
lagere kosten voor dienstprestaties.  Dit komt omdat er in het algemeen minder beroep wordt 
gedaan op externen en meer in het bijzonder door het wegvallen van de kosten voor de externe 
dienstverleners voor de boekhouding en ICT wegens de aanwerving van een financieel manager 
en technisch applicatiebeheerder.  Daarnaast waren er in 2021 en 2022 ook hoge selectiekosten 
voor de aanwerving van personeel.  Voor 2023 zijn er voorlopig geen nieuwe aanwervingen 
voorzien zodat deze kost ook beperkt kan worden. 
De erelonen voor de architect met betrekking tot de nieuwbouw werden geactiveerd (ttz geboekt 
als investering) en worden dus niet uitgedrukt in de algemene werkingskosten.     
  

Tegenover 2022 is er ook een substantiële besparing op de kosten voor leveringen aan de 

onderneming, ondanks de hogere kosten voor energie (tegenover 2021: gas x 5 en elektriciteit x 

1,6) die hierin zijn opgenomen.  In 2022 is hieronder de 2-jaarlijkse kost opgenomen voor de 

straatbeelden en orthofoto’s.  Deze kost herhaalt zich dus niet in 2023. 

• Kosten subsidies 

Dit betreft kosten MSTA, externe consultancy en dienstverlening en equipment in kader van 

subsidieprojecten andere dan Supra. 

Deze kosten zijn opgenomen in de subsidiedossiers waarvoor een matchfunding is voorzien die 

verder nog aan bod komt.   

Algemene Werkingskosten
Actuals 2021 Review 2022 Begroting 2023

Huur 11.428                           1.662                              3.800                              

Onderhoud en herstellingen 233.023                         210.530                         224.620                         

Leveringen aan de onderneming 218.529                         377.708                         294.921                         

Dienstprestaties 339.363                         355.687                         238.280                         

Communicatie, commerciële kosten, reizen 202.898                         222.087                         216.500                         

Verzekeringen 19.607                           16.696                           18.300                           

Autokosten 72.089                           63.186                           72.720                           

Presentiegelden RvB 90.087                           94.274                           102.600                         

Andere (niet aftrekbare BTW) 330.175                         339.433                         270.557                         

Totaal kosten 1.517.199              1.681.262              1.442.298              
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• Kosten consulting 

Dit betreft kosten van externen voor opdrachten door Digidal en R&L die in principe worden 

doorgerekend in de afsprakennota’s.   

• Personeelskosten en pensioenen statutairen 

De loonlast is tegenover 2021 en 2022 sterk gestegen als gevolg van enerzijds een aantal nieuwe 

aanwervingen n.a.v. bijkomende opdrachten en subsidieprojecten maar ook ter vervanging van 

kosten van externen voor de boekhouding en ICT (zie boven).   

In 2022 waren er 16 nieuwe aanwervingen (waarvan 1 persoon pas opstart in 2023) en 7 

uitdiensttredingen.  Er zijn nog 2 vacatures in te vullen (projectmanager DPO en renovatiecoach) 

waarvoor de datum van indiensttreding pas wordt verwacht in 2023.  Verder zijn er voor 2023 

voorlopig geen nieuwe aanwervingen gepland.  Wegens 2 tijdelijke arbeidsovereenkomsten die 

aflopen zijn er bijgevolg ook 2 uitdiensttredingen voorzien.   

 

Op de afsluitdatum 2023 zullen er 99 medewerkers in dienst zijn waarvan 24 tijdelijke 

medewerkers (17 i.k.v. het project Supra en 7 medewerkers i.k.v. van andere (subsidie-) 

projecten). 

Anderzijds zijn er wegens het overschrijden van de spilindex en de inflatie 5 loonindexeringen in 

2022 die zich ten volle laten voelen in 2023.  Voor 2023 wordt er rekening gehouden met 3 

loonindexeringen.  De lonen zijn in 2022 met 10,4% gestegen en tegen eind 2023 zullen de lonen 

17% hoger liggen dan tegenover januari 2022, zonder rekening te houden met schaalverhogingen 

of promoties.   

 

 

 

 

 

Medewerkers 2019 2020 2021 2022 2023

Totaal

Aantal medewerkers 68 74 90 98 99

VTE 61,73 68,15 79,14 89,54 91,54

Waarvan contract bepaalde duur of projectovereenkomst

Supra

Aantal medewerkers 0 0 15 17 17

VTE 0 0 10,79 14,8 14,8

Andere

Aantal medewerkers 0 0 1 10 7

VTE 0 0 1 9,9 6,9
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• Afschrijvingen  

De afschrijvingen in de begroting 2023 bestaan uit: 

 

Er is rekening gehouden met volgende nieuwe investeringen in 2023: 

 o Fietsenstalling 30.000 euro  

 o ICT hardware + software 260.000 euro  

 o Studie en ereloon architect nieuwbouw 30.000 euro  

 

• Financiële kosten 

De financiële kosten worden geraamd op 2.900 euro.  Dit betreft echter enkel de bankkosten op 

de diverse rekeningen, het betaalsysteem ISABEL, eventuele kosten voor opvragen attesten, …   

De financiële kosten volgens de resultatenrekening op blz 1 van deze nota worden geraamd op 

514.420 euro.  Deze bevatten naast de bankkosten ook de intresten op de leningen die voor 2023 

worden geraamd op  511.520 euro.  De intresten op leningen worden in de 

managementrapportering verrekend in de bruto marge.   

Voor de verwervingen en de eerste kosten voor infrastructuur met betrekking tot het project 

Blauwpoort wordt een financiering aangegaan van 36 mio euro (gedeeltelijke opname voorzien 

eind 2022).  Wegens de omvang van het project en de hoge financieringskost zal deze in 

afwachting van een realisatie heel zwaar doorwegen op het resultaat van de intercommunale 

Leiedal.  Daarom wordt voorgesteld om de intresten te activeren als zgn intercalaire intresten.   

Dit heeft tot gevolg dat de financieringskosten in resultaat kunnen worden genomen naarmate 

de gefinancierde activa opbrengsten genereren in plaats van in functie van de periode waarop de 

betaalde intresten betrekking hebben.   

• Belastingen 

Leiedal is onderworpen aan de rechtspersonenbelasting.  Dit betekent voor Leiedal dat er 20% 

belastingen zijn verschuldigd op de huuropbrengsten na verrekening van een forfaitaire kost en 

op de meerwaarde bij de realisatie van onroerende goederen.  De meerwaardebelasting is 

degressief in functie van de periode dat de onroerende goederen in het bezit zijn van Leiedal 

waardoor deze tot op heden nihil was.   

Ondanks een resultaat dat beduidend minder is dan het boekjaar 2021 blijft de belasting geraamd 

op 90.000 euro.   

Afschrijvingen Actuals 2021 Review 2022 Begroting 2023

Afschrijving kantoorgebouw 278.385                         272.377                         275.380                         

Afschrijving ICT en uitrusting 112.978                         125.802                         134.832                         

Afschrijving meubilair 80.577                           72.573                           72.655                           

Totaal kosten 471.940                 470.753                 482.867                 
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2. Bijzondere externe werkingskosten 

 

 

Sinds de ondertekening van het protocol Provinciaal Regiofonds met Leiedal is het de eerste 
keer dat er middelen in het kader van het Regiofonds in de begroting worden opgenomen  

 

2.1.  Samenstelling van de bijzondere externe werkingskosten 

 

De bijzondere externe werkingskosten zijn uitgaven die gericht zijn op het initiëren, ontwikkelen 

en ondersteunen van regionale projecten en streekontwikkeling. 

Deze kosten hebben betrekking op: 

 

• Bijdragen inzake regionale samenwerking voor de werking van (streek)organisaties 

waarbij Leiedal actief betrokken is. 

Hierbij een gedetailleerd overzicht van de bijdragen regionale samenwerking: 

 

   

• Het Provinciaal Regiofonds met Leiedal dat voorziet in bijkomende uitgaven in het kader 

van de engagementen tegenover het Provinciebestuur n.a.v. de uittreding van het 

Provinciebestuur als medebestuurder van Leiedal.  Vanaf 2023 zullen concrete projecten 

worden ingevuld.  In de begroting wordt voorzien om de toegezegde bijdrage van Leiedal 

(3,2 mio euro) te spreiden over 8 jaar of à rato van 400.000 euro per jaar.  

 

Bijzondere werkingskosten - regionale samenwerking en streekontwikkeling
Actuals 2021 Begroting 2022 Review 2022 Begroting 2023

Bijdragen regionale samenwerking 173.799                         168.900                         145.534                         148.930                         

Provinciaal Regiofonds met Leiedal -                                  -                                  -                                  400.000                         

Pre- en cofinanciering streekontwikkeling -                                  -                                  651.708                         511.389                         

Personeelskost regionale samenwerking 175.000                         -                                  200.000                         200.000                         

Totaal 348.799                 168.900                 997.242                 1.260.319              

Naam Actuals 2021 Begroting 2022 Review 2022 Begroting 2023

Hangar K 15.000                           -                                  -                                  -                                  

Bijdrage VZW My Machine 20.000                           20.000                           20.000                           20.000                           

Bijdrage NV Vliegveld Wevelgem 11.289                           11.800                           11.800                           12.980                           

Bijdrage Winvorm 9.915                              9.920                              9.915                              10.000                           

Kortrijk IN -                                  -                                  750                                 750                                 

Transfo 22.480                           22.480                           -                                  -                                  

Design Regio Kortrijk 25.000                           35.000                           35.000                           35.000                           

Eurometropool 45.200                           45.200                           45.200                           45.200                           

Bijdrage Vlinter 24.915                           24.500                           22.869                           25.000                           

Totaal bijdragen regionale samenwerking 173.799                 168.900                 145.534                 148.930                 
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• De pre- en cofinanciering streekontwikkeling betreft de match-funding van de 

subsidieprojecten, incl Supra.  Onder 2.2 worden de subsidieprojecten verder toegelicht. 

• Er wordt ook een personeelskost van 200.000 euro per jaar toegerekend als inzet 

personeel voor de regionale samenwerking, bijv. als begeleiding voor de Regioraad, de 

Conferentie van Burgemeesters, het Sociaal Economisch Forum, intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden, inzet medewerker Transfo, … 

 

2.2  Match-funding subsidieprojecten 

 

 
 

  

ELENA 'SUPRA'

TOTALEN  Staff  Overhead  Externe kosten 
 Extern / 

consultant 
 Extern / services  Equipment 

 Totaal excl 

investeringen 

Uitgaven budget 2023 1.018.222       -                    -                    10.111             18.211             -                    1.046.544       

Subsidies 2023 978.818          -                    -                    6.741               12.141             -                    997.700          

Match 2023 39.404             -                    -                    3.370               6.070               -                    48.844             

Subsidieratio 96,1% 66,7% 66,7% 95,3%

GOEDGEKEURDE EN INGEDIENDE PROJECTEN EXCL INVESTERINGEN - EXCL ELENA

TOTALEN  Staff  Overhead  Externe kosten 
 Extern / 

consultant 
 Extern / services  Equipment 

 Totaal excl 

investeringen 

Uitgaven budget 2023 1.853.141       -                    228.052          381.005          219.413          -                    2.681.611       

Subsidies 2023 1.514.219       93.256             222.350          243.988          145.256          -                    2.219.069       

Match 2023 338.922          -                    5.702               137.017          74.157             -                    462.542          

Subsidieratio met overhead 81,7% 100,0% 97,5% 64,0% 66,2% 82,8%

Subsidieratio zonder overhead 79,3%

TOTAAL GOEDGEKEURDE EN INGEDIENDE PROJECTEN

TOTALEN  Staff  Overhead  Externe kosten 
 Extern / 

consultant 
 Extern / services  Equipment 

 Totaal excl 

investeringen 

Uitgaven budget 2023 2.871.363       -                    228.052          391.116          237.624          -                    3.728.155       

Subsidies 2023 2.493.037       93.256             222.350          250.729          157.397          -                    3.216.769       

Match 2023 378.326          -                    5.702               140.387          80.227             -                    511.386          

Subsidieratio met overhead 86,8% 97,5% 64,1% 66,2% 86,3%

Subsidieratio zonder overhead 83,8%
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3. Totale werkingskosten excl Supra 

 

De samenvoeging van de gewone werkingskosten en de bijzondere externe werkingskosten  

resulteert in de totale werkingskosten. 

 

 

4. Financieringsbronnen – samenstelling 

 

 

 

De marge uit verkopen  is gebaseerd op de verwachte verkoopcijfers van bedrijventerreinen en 

woonzones op basis van de huidige portefeuille.  Bij de marge wordt rekening gehouden met de 

kostprijs van de aankopen en de infrastructuurwerken, de toegekende subsidies, de intrestlasten 

van leningen en de terugnames van vroeger genomen provisies. 

De betaalde opdrachten zijn ontvangsten die voortvloeien uit de afsprakennota’s met de steden 

en gemeenten van de zelfstandige groepering, zowel voor R&L als voor DRK. 

Totale werkingskosten
Excl Supra Actuals 2021 Begroting 2022 Review 2022 Begroting 2023

Algemene Werkingskosten 1.517.199                      1.115.368                      1.681.262                      1.442.298                      

Kosten subsidies - MSTA -                                  59.211                           59.750                           31.815                           

Kosten subsidies - Externe consultancy -                                  355.732                         355.732                         381.005                         

Kosten subsidies - Externe dienstverlening 93.591                           425.793                         425.793                         219.413                         

Kosten subsidies - Equipment -                                  -                                  34.911                           196.237                         

Kosten consulting 628.129                         438.533                         367.462                         233.500                         

Bijdragen regionale samenwerking 173.799                         168.900                         145.534                         148.930                         

Provinciaal Regiofonds met Leiedal -                                  -                                  400.000                         

Personeelskost regionale samenwerking 175.000                         200.000                         200.000                         

Personeel 5.312.747                      6.568.982                      6.372.828                      7.697.639                      

Afschrijvingen 471.940                         571.287                         470.753                         482.867                         

Financiële kosten 2.088                              6.180                              2.709                              2.900                              

Belastingen 41.694                           60.000                           90.075                           90.000                           

Totaal kosten 8.416.186              9.769.986              10.206.807            11.526.603            

Bronnen
Actuals 2021 Begroting 2022 Review 2022 Begroting 2023

Marge uit verkopen 5.790.956                      4.621.306                      5.513.927                      5.322.899                      

Betaalde opdrachten 1.823.180                      2.102.146                      1.718.003                      2.036.500                      

Verhuur en concessies 524.542                         626.393                         652.050                         692.770                         

Subsidies (EU+Vlaandere) (excl supra) 581.873                         1.508.919                      1.630.853                      2.219.069                      

Bijdragen gemeenten 795.492                         795.492                         796.660                         798.000                         

Overige opbrengsten 110.343                         2.545                              10.912                           -                                  

Financiële opbrengsten 907                                 684                                 1.947                              3.000                              

Totaal bronnen 9.627.294              9.657.485              10.324.352            11.072.237            

Resultaat (excl Supra) 1.211.108,28 -112.501,00 117.545,44 -454.365,90
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De gebruiksovereenkomsten betreffen opbrengsten uit verhuur en concessies. 

De subsidies gaan over de ontvangsten uit Vlaamse en Europese subsidieprojecten. 

De statutair voorziene bijdragen van de gemeenten zijn de bijdragen ter financiering van de 

werking van het Instituut Leiedal 

 

4.1  Marge uit verkopen 

De marge uit verkopen is als volgt samengesteld: 

 

Opvallende vaststelling voor 2023 is de gemiddeld lagere marge.  De verklaring hiervoor heeft o.a. 

te maken met een aantal verkopen waarvoor het verkoopbedrag een belangrijk aandeel vormt in 

de omzet maar waarvoor de marge lager zal liggen dan gemiddeld voor bijv. greenfields.  Dit 

betreft de verkoop van de golf Beneluxpark en de verkoop van de modules op Nelca. 

Daarnaast zijn er restgronden / gronden die om  niet worden overgedragen waar bij de voorraad-

waardering rekening mee moet gehouden worden.   

 

4.2  Betaalde opdrachten 

De betaalde opdrachten gaan hoofdzakelijk over de afsprakennota’s R&L met de gemeentes, maar 

bevatten ook de afsprakennota’s DRK en de omzet renovatiecoach. 

 

Omzet

Verkopen bedrijventerreinen 11.804.713,46 11.437.365,00 12.980.772,00

Verkopen woonzones 967.822,00 686.367,50 1.278.447,00

Doorrekening kosten PPO 54.835,41 82.234,76 60.000,00

Groenonderhoud - BTM 312.351,90 320.746,63 330.000,00

Totaal verkopen 13.139.722,77 12.526.713,89 14.649.219,00

Voorraadwijziging OG bestemd voor verkoop -7.117.582,30 55,5% -6.737.922,87 55,2% -8.858.800,21 61,9%

Exploitatiekosten parkmanagement -318.235,54 -298.033,28 -320.000,00

Voorziening parkmanagement terugname 364.021,04 364.021,04 364.000,00

Intresten -276.969,71 -340.852,04 -511.520,00

Voorraadwijziging en correcties -7.348.766,51 -7.012.787,15 -9.326.320,21

Totaal 5.790.956,26 44,1% 5.513.926,74 44,0% 5.322.898,79 36,3%

20232022 (review)2021

Omzet 2021 2022 (review) 2023

Afsprakennota's R&L 1.335.179,51 1.312.039,02 1.535.000,00

Renovaticoach 63.100,00 35.461,55 85.000,00

Administratiekosten 100.538,66 59.787,57 0,00

Burenpremie 17.900,00 0,00 0,00

Omzet DRK 306.462,01 310.714,55 416.500,00

Totaal 1.823.180,18 1.718.002,69 2.036.500,00
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4.3  Verhuur en concessies 

 

De omzet uit verhuur en concessies wordt belangrijker, o.a. wegens de verhuur van enkele 

gebouwen die deel zijn van de aankoop van de site Hanssens in 2022 en uiteraard ook door de 

indexatie van de huurinkomsten.  Tegenover het geheel blijft deze omzet wel beperkt. 

 

4.4  Subsidies (EU+Vlaanderen) (excl Supra) 

 

Het bedrag aan subsidies blijft aan belang toenemen: 2.219.069 euro tegenover 1.630.853 euro 

in 2022 en 581.873 euro in 2021.  Het project ‘Supra’ is hierin nog niet opgenomen en wordt 

afzonderlijk opgevolgd in de boekhouding / opgenomen in de begroting.   

Naast de subsidie van 2.219.069 euro wordt ook nog rekening gehouden met een subsidie die 

gepaard gaat met de investeringen voorzien voor de projecten LECSEA en RE-SOURCED.  Het 

investeringsbedrag wordt geraamd op 3.375.309 euro waar een subsidie van 2.856.055 euro 

tegenover staat (84,6%) zodat er een match-funding blijft van 519.254 euro.  Dit netto-bedrag 

wordt verwerkt als voorraad waardoor de subsidie en de kosten in 2023 niet in resultaat worden 

opgenomen. 

De boekhouding is erop georganiseerd om de subsidies (zo goed als mogelijk) te matchen met 

de uitgaven waarop ze betrekking hebben.  Voor sommige projecten worden er nl voorschotten 

ontvangen terwijl voor andere projecten uitbetalingen gebeuren op basis van claims die 

tussentijds en na afloop worden ingediend. 
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5. Begroting Supra – Begroting projecten met realisatie 

 

5.1  SUPRA 

 

Het totaal budget SUPRA bestaat uit personeelskosten en werkingskosten, subsidies en 
specifieke doorfacturatie aan de partners. 
Een deel van de werkingskosten worden verdeeld over de 3 partners.    
 
Nu Supra in 2022 op kruissnelheid gekomen is, werd de volgende begroting voor 2023 
opgesteld: 

• Er wordt 1.018.222 euro voorzien voor personeel SUPRA 

• De subsidies bedragen 90%.  De resterende 10% wordt verdeeld over de 3 partners 
zodat 2/3 kan doorgerekend worden.   

• Daarnaast zijn er ook extra externe kosten (28.322 euro), die ofwel gesubsidieerd 
worden, ofwel gedeeltelijk kunnen doorgerekend worden aan de partners. 

Omdat een deel van de niet-gesubsidieerd kosten kan doorgerekend worden aan de partners, 
bedraagt het financieringspercentage 95%. 

      

 

 

 

 

 

Bronnen 997.696

(a) Subsidies - Elena - staff 900.000 (d) x 90%

(b) Doorfacturatie personeelskosten 78.815 (e) x 2/3  +  [(d)-(a)] x 2/3

(c) Doorfacturatie overige kosten 18.881 (f + g) x 2/3

Kosten 1.046.544

(d) Personeelskost Supra 1.000.000

(e) Personeelskost non eligible 18.222

(f) Consultancy kosten 10.111

(g) Kosten extern 18.211

Match-funding 48.848
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5.2  Projecten met realisatie, geboekt als voorraad, niet opgenomen in de 

begroting 

 
Zoals vermeld onder 4.4 zijn er voor de projecten LECSEA en RE-SOURCED investeringen 
gepland waar ook een subsidie tegenover staat.  Gezien de belangrijke bedragen 
waarover het gaat worden deze hieronder nog afzonderlijk vermeld: 
 

 

Deze ‘investeringen’ worden verwerkt als te realiseren voorraad zodat deze geen invloed 

hebben op het resultaat van 2023. 

 

6. Resultaat begroting 2023 

 

Op basis van bovenstaande gegevens kan er een negatief resultaat verwacht worden voor 2023 
van 454.366 euro excl Supra of 503.213 euro incl Supra.   
 

 
 
Dit is het gevolg van de inflatie-gedreven stijging van de personeelsuitgaven die een grote impact 
hebben op de begroting 2022 – 2023.  Voor 2022 resulteren de extra loonindexeringen in een 
meerkost van 140.000 euro die zich doorzet in 2023 met een meerkost van 560.000 euro tot 
gevolg.   
 
 

Investeringen EU-projecten  Budget  Subsidie  Match 

Resourced - UIA 2.782.309       2.476.255       306.054          

LECSEA 533.000          319.800          213.200          

Overige (Riothermie Menen) 60.000             60.000             -                    

Totaal 3.375.309       2.856.055       519.254          

Resultaat (excl Supra) 1.211.108,28 -112.501,00 117.545,44 -454.365,90

Elena (Supra) Actuals 2021 Begroting 2022 Review 2022 Begroting 2023

Subsidies - Elena - Staff 518.950                       948.600                       948.600                       900.000                       

Subsidies - Elena Non eligible 133.965                       136.589                       125.311                       97.697                         

Kosten EU - Extern - Elena 35.310 -                        187.966 -                      187.966 -                      28.322 -                        

Personeel Supra - Kost 721.555 -                      1.054.000 -                  1.054.000 -                  1.018.222 -                  

Netto kost Elena (Supra) 103.950-                 156.777-                 168.055-                 48.847-                   

Resultaat incl Supra 1.107.158,11 -269.278,00 -50.509,90 -503.213,34
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7. Gecumuleerde resultaten 

 

Na verwerking van het resultaat 2023 bedragen de gecumuleerde resultaten (beschikbare 

reserves = gereserveerde winst) 41.502.286 euro.   

 

 

 

Naast de gereserveerde winsten werden ook voorzieningen aangelegd voor parkmanagement (à 

rato van €2/m², terug te nemen over 25 jaar) en een voorziening voor pensioenen 

(responsabiliseringsbijdrage).   

 

 

 

 

boekjaar
resultaat van 

het boekjaar

Overige 

reserves

Wettelijke 

reserve
kapitaal

Eigen 

vermogen

(a) (b) (c) (a) + (b) + (c)

31/12/2015 1.354.159 23.290.777 317.969 3.179.686 26.788.432

31/12/2016 1.086.765 24.377.542 317.969 3.179.686 27.875.197

31/12/2017 4.755.994 29.133.536 317.969 3.179.686 32.631.191

31/12/2018 8.092.852 37.226.388 317.969 3.179.686 40.724.043

31/12/2019 1.937.485 39.225.294 256.548 2.565.483 42.047.325

31/12/2020 1.723.557 40.948.851 256.548 2.565.483 43.770.882

31/12/2021 1.107.158 42.056.009 256.548 2.565.483 44.878.040

31/12/2022 -50.510 42.005.499 256.548 2.565.483 44.827.530

31/12/2023 -503.213 41.502.286 256.548 2.565.483 44.324.317

boekjaar
Voorz 

pensioenen
Voorz overige Voorzieningen

31/12/2015 0 2.672.121 2.672.121

31/12/2016 1.450.320 3.456.117 4.906.437

31/12/2017 1.305.288 4.258.656 5.563.944

31/12/2018 580.128 3.980.232 4.560.360

31/12/2019 507.612 4.579.182 5.086.794

31/12/2020 435.096 5.844.756 6.279.852

31/12/2021 362.580 5.480.735 5.843.315

31/12/2022 290.064 5.116.714 5.406.778

31/12/2023 217.548 4.752.714 4.970.262


