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CAVIAR FILM FINANCING BVBA 
Ond. nr.: 0656.722.860 

Havenlaan 75 
1000 Brussel 

 
 

Prospectus 
 

Openbaar aanbod met betrekking tot een investering in de productie van een 
audiovisueel werk of podiumwerk in het kader van het ‘Tax Shelter’-stelsel.  
 

Aanbod geldig van 4 december 2018 tot 3 december 2019, tenzij vroegere 
afsluiting wanneer het maximaal op te halen bedrag van € 8.000.000,00 is bereikt. 
 

Deze prospectus werd goedgekeurd door de FSMA op 4 december 2018 
overeenkomstig artikel 43 van de wet van 16 juni 2006. De goedkeuring van 
onderhavig prospectus door de FSMA houdt geen enkele beoordeling in van de 
opportuniteit en kwaliteit van de verrichting noch van de toestand van CAVIAR 
FILM FINANCING. Dit prospectus is kosteloos ter beschikking op de 
maatschappelijke zetel van CAVIAR FILM FINANCING of op de website van 
CAVIAR FILM FINANCING / FSMA en kan tevens verkregen worden op vraag via 
e-mail. 
 
De investeerder wordt dient het prospectus en in het bijzonder de risicofactoren 
aandachtig te lezen vooraleer zijn investeringsbeslissing te nemen. 
 

Waarschuwing 
De aandacht van de investeerders wordt op de volgende punten gevestigd: 
1. Dit Aanbod betreft een investering in het kader van het Belgische “Tax Shelter” stelsel bepaald in 

artikelen  194ter, 194ter/1 en 194ter/2 van het Wetboek Inkomstenbelasting zoals laatst gewijzigd 
door de wet van 25 december 2017.  

2. Een investering in het Aanbod is een storting zonder terugbetaling op termijn. De emittent van dit 
Aanbod verbindt er zich wel toe om in ruil voor de investering a) een vergoeding te betalen en b) 
verplichtingen na te leven opdat de investeerder recht heeft op een fiscaal attest en hiermee 
gepaard gaande een fiscaal voordeel. Dit aanbod houdt geen deelneming in het kapitaal van de 
emittent in. 

3. Een investering in het Aanbod houdt bepaalde risico’s in, in het bijzonder het risico van het niet 
bekomen van het (volledig) fiscaal voordeel. De risicofactoren worden verder beschreven in deze 
Prospectus (zie samenvatting risicofactoren en verdere details in hoofdstuk 2). 

4. Dit Aanbod is gericht op rechtspersonen die aanspraak kunnen maken op een vrijstelling op de 
belastbare winsten overeenkomstig artikel 194ter W.I.B. en die in België onderworpen zijn aan 
vennootschapsbelasting of belastingen van niet-inwoners (vennootschappen) aan een aanslagvoet 
van 29,58%. Het rendement van een Investeerder kan evenwel lager (zelfs negatief nl. -22,23% bij 
een aanslagvoet van 20,40% en dit inclusief de positieve vergoeding voor prefinanciering) zijn dan 
uiteengezet in dit Prospectus indien de Investeerder aan een lagere gemiddelde aanslagvoet wordt 
belast.  

5. Alle berekeningen van het rendement van het Aanbod opgenomen in dit Prospectus zijn slechts 
van toepassing op stortingen gedaan tot 31/12/2018. Vanaf 01/01/2019 zal het netto rendement 
op een Tax Shelter investering wijzigen ingevolge de gewijzigde rentetarieven en 
vennootschapsbelasting. Deze berekeningen gaan tevens uit van een looptijd van de investering 
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van 18 maanden. Bijgevolg zal het rendement van de investering lager zijn indien de looptijd van 
de investering minder is dan 18 maanden. 

De informatie opgenomen in dit prospectus is slechts een samenvatting van de toepasselijke fiscale 
bepalingen, die mogelijks gewijzigd kunnen worden. Bijgevolg dient de situatie van iedere investeerder 
bestudeerd te worden met diens fiscale adviseur.
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Definities 

 
AANBOD: Het door de Emittent aan de Investeerder aangeboden voorstel, 
geldend van 4 december 2018 tot 3 december 2019, tenzij vroegere afsluiting 
wanneer het maximaal op te halen bedrag van € 8.000.000,00 is bereikt, om te 
investeren in de productie van een audiovisueel of podiumwerk met het oog op 
het bekomen van een Tax Shelter Attest, middels het afsluiten van een 
Raamovereenkomst. 
 
Aankoopsom: bedrag dat door de investeerder wordt gestort ter verkrijging van 
het Tax Shelter-attest en de Fiscale vrijstelling. 
 
Actuarieel rendement: Term gebruikt om het werkelijk rendement van een 
belegging uit te drukken. Bij de berekening ervan wordt rekening gehouden met 
de aankoopprijs, terugbetalingsprijs op eindvervaldag, interestinkomsten en 
looptijd. 
 
CAVIAR of Caviar Antwerp: CAVIAR Antwerp BVBA (ondernemingsnummer: 
0476.386.596) – Liersesteenweg 38 E, 2800 Mechelen (website: www.caviar.tv). 
CAVIAR Antwerp BVBA werd erkend als productievennootschap in het kader van 
het Tax Shelter stelsel op datum van 23 januari 2015. In bijlage bij dit prospectus 
kan de erkenning als productievennootschap worden teruggevonden. 
 
CAVIAR FF: CAVIAR FILM FINANCING BVBA (ondernemingsnummer: 
0656.722.860) – Havenlaan 75, 1000 Brussel (website: www.taxshelter.caviar.tv) 
werd erkend als In Aanmerking Komende Tussenpersoon in de zin van artikel 
194ter WIB 1992 door de Minister van Financiën op 2 september 2016 
betreffende audiovisuele werken en op 30/06/2017 betreffende podiumwerken.  
 
CAVIAR GROEP: De vennootschappen verbonden met Caviar Group NV, 
opgesomd in paragraaf 7.5 van de geconsolideerde jaarrekening per 31/12/2017 
van Caviar Group NV. 
 
CAVIAR GROUP: CAVIAR GROUP NV (ondernemingsnummer: 0870.626.666) – 
Havenlaan 75, 1000 Brussel (website: www.caviarcontent.com)  
 
Completion bond: een verzekering die productiehuizen kunnen nemen 
waarmee ze zich verzekeren voor het door allerhande omstandigheden mogelijks 
niet voltooid raken van een audiovisueel werk of podiumwerk. Dat gebeurt enkel 
per uitzondering (indien het bestuur van oordeel is dat een bepaalde film- of 
podiumproductie kan gekwalificeerd worden als risicovol) en kan niet als regel 



  
  

 

 

 
 
 
 

4

voor alle producties gelden. In die uitzonderlijke gevallen wordt deze verzekering 
afgeleverd door Vander Haeghen en Co. 
 
Definitieve fiscale vrijstelling: De definitieve vrijstelling is in ieder geval beperkt 
tot 172 pct. van de fiscale waarde van het Tax Shelter-attest. Het eventuele 
overschot van de sommen die zijn gestort en die in aanmerking zijn genomen als 
Voorlopige fiscale vrijstelling overeenkomstig artikel 194ter §§ 2 en 3 WIB wordt 
beschouwd als winst van het belastbaar tijdperk tijdens hetwelke het Tax Shelter-
attest is afgeleverd. 
 
Distributie: Na de release of premiere van een project, kunnen we officieel van 
de distributiefase spreken. 
 
EER: Europese Economische Ruimte 
 
Emittent: In het kader van dit Aanbod, is Caviar Film Financing BVBA 
(ondernemingsnummer: 0656.722.860) de Emittent.  
 
EURIBOR: Euro Interbank Offered Rate. Dit is het rentetarief waartegen banken 
elkaar op de geldmarkt termijndeposito’s met een vaste looptijd tot en met één 
jaar in eurobedragen binnen de EU aanbieden. 
 
Fiscale waarde Tax Shelter-attest: De waarde die wordt vermeld op het Tax 
Shelter-attest en die aan de Investeerder recht geeft op een fiscaal voordeel. 
 
Deze waarde is vastgelegd op: 
1. 70 % van het bedrag van de in aanmerking komende productie- en 

exploitatie-uitgaven verricht in de Europese Economische Ruimte en 
uitgevoerd voor de productie en de exploitatie van het In aanmerking 
komend werk, in de mate dat deze 70% van het bedrag van de uitgaven, 
uitgaven zijn die rechtstreeks verbonden zijn met de productie en de 
exploitatie; 

2. Met een maximum van tien negende van het bedrag dat betrekking heeft 
op de productie- en exploitatie-uitgaven die in België werden gedaan 
zoals bedoeld in artikel 194 ter § 1, eerste lid, 7° WIB 1992, binnen een 
termijn van ten hoogste 18 maanden vanaf de datum van ondertekening 
van de raamovereenkomst. 
Voor animatiefilms en Podiumproducties wordt deze termijn van 18 
maanden verlengd met 6 maanden. 

 
Indien evenwel het totaal van de uitgaven verricht in België die rechtstreeks 
verbonden zijn met de productie en de exploitatie, minder is dan 70 % van het 
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totaal van de in België gedane productie- en exploitatie-uitgaven zal de Fiscale 
waarde van het Tax Shelter-attest proportioneel worden verminderd a rato van 
het percentage van de in België gedane uitgaven die rechtstreeks verbonden zijn 
met de productie en de exploitatie in verhouding tot de vereiste 70 %.  
 
De som van alle fiscale waarden van de Tax Shelter-attesten bedraagt per In 
aanmerking komend werk maximaal 15.000.000 euro wat audiovisuele werken 
betreft. Voor Podiumproducties bedraagt dit maximaal 2.500.000 euro. 
 
FSMA: De Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (Financial 
Services and Markets Authority) 
 
In aanmerking komende tussenpersoon: Volgens artikel 194ter, §1, 3° WIB 
1992 is de In aanmerking komende tussenpersoon de natuurlijke of 
rechtsperoon die in het kader van de onderhandelingen en het sluiten van een 
Raamovereenkomst tussenkomt met het oog op het afleveren van een Tax 
Shelter-Attest in ruil voor een vergoeding of voordeel, die niet zelf een in 
Aanmerking Komende Productievennootschap of Investeerder is en die door de 
Minister bevoegd voor Financiën als dusdanig is erkend, volgens een eenvoudige 
Procedure Waarvan de Koning de Modaliteiten en voorwaarden bepaalt. 
 
In aanmerking komend werk:  
- In het kader van audiovisueel werk: een Europees audiovisueel werk zoals een 
fictiefilm, een documentaire of een animatiefilm bestemd om in de bioscoop te 
worden vertoond, een kortfilm met uitzondering van korte reclamefilms, een 
lange fictiefilm voor televisie, in voorkomend geval opgedeeld in afleveringen, 
een fictie- of animatieserie bestemd voor televisie, kinder- en jeugdreeksen, 
zijnde fictiereeksen met een educatieve, culturele en informatieve inhoud voor 
een doelgroep van 0 tot 16-jarigen of een documentaire voor televisie, die door 
de bevoegde diensten van de betrokken gemeenschap is erkend als Europees 
werk zoals bedoeld in de richtlijn "Televisie zonder grenzen" van 3 oktober 1989 
(89/552/EEG), gewijzigd bij richtlijn 97/36/EG van 30 juni 1997 en bekrachtigd 
door de Franse Gemeenschap op 4 januari 1999, door de Vlaamse Gemeenschap 
op 25 januari 1995 en door het Brusselse hoofdstedelijk Gewest op 30 maart 
1995. Internationale producties in de categorie fictiefilm, documentaire of 
animatiefilm bestemd om in de bioscoop te worden vertoond, komen in 
aanmerking voor zover zij: 
 

- ofwel vallen binnen het toepassingsgebied van de Richtlijn 2010/13/EU 
van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2010 betreffende de 
coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de 
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lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn 
audiovisuele mediadiensten); 
- ofwel vallen binnen het toepassingsgebied van een bilaterale 
overeenkomst inzake coproductie afgesloten door België met een andere 
Staat. Onder Staat, en dat geldt evenzeer voor België, wordt zowel het 
federale niveau als alle administratieve onderliggende niveaus bedoeld.  

Het In aanmerking komend werk is datgene waarvoor de productie- en 
exploitatie-uitgaven in België worden gedaan zoals bedoeld in artikel 194ter, §1, 
eerste lid, 7° WIB, binnen een periode eindigend ten hoogste 18 maanden na de 
datum van de ondertekening van de raamovereenkomst voor het bekomen van 
het Tax Shelter-attest voor de productie van het werk. Voor animatiefilms en –
series bestemd voor televisie wordt deze periode verlengd tot 24 maanden. 
 
- In het kader van Podiumproducties: Een nieuwe Podiumproductie die door de 
betrokken Gemeenschap erkend wordt als Europees podiumwerk, wat betekent 
dat: 
 - het werk tot stand gebracht wordt door een of meer producenten die in 
een of meer lidstaten van de EER gevestigd zijn of gesuperviseerd en 
daadwerkelijk gecontroleerd worden door een of meer producenten die in een 
of meer van de lidstaten van de EER gevestigd zijn. 
 - de productie- en exploitatie-uitgaven die in België werden gedaan zoals 
bedoeld in artikel 194ter, §1, eerstel lid, 7° WIB, worden gedaan binnen een 
periode eindigend ten hoogste 24 maanden na de datum van ondertekening van 
de raamovereenkomst voor het bekomen van het Tax Shelter attest voor de 
productie van dit werk zoals bedoeld in artikel 194ter, §1, eerste lid, 5° WIB, en 
uiterlijk 1 maand na de Première van het podiumwerk. 
 
Investeerder: De binnenlandse vennootschap (of Belgische inrichting van een 
buitenlandse vennootschap) die voldoet aan de vereisten gesteld door artikel 
194ter van het WIB en die in het Aanbod investeert. 
 
Kwalificerende productie en exploitatiekosten in de EER: De uitgaven die 
verbonden zijn met de productie verricht in de Europese Economische Ruimte 
die betrekking hebben op de productie en de exploitatie van een In aanmerking 
komend werk, in de mate dat ten minste 70% van die uitgaven, uitgaven zijn die 
rechtstreeks verbonden zijn met de productie en exploitatie. 
 
Ontwikkelingsfase: Vanaf het ontstaan van een idee start het productiehuis met 
het zoeken van het juiste creatieve team om het project te ontwikkelen en het 
scenario te schrijven. Parallel wordt ook gestart met het onderzoeken van 
verschillende financieringsmogelijkheden.  
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Podiumproductie: een theater-, circus, straattheater-, opera-, klassieke muziek-, 
dans- of muziektheaterproductie, met inbegrip van musical en ballet alsook de 
productie van een totaalspektakel. 
 
Postproductie: Zodra er beeldmateriaal voor handen is kan de montage van een 
project starten. 
 
Prefinanciering: De periode tussen de datum van de eerste storting op grond 
van de raamovereenkomst en het ogenblik waarop het Tax Shelter-attest aan de 
in aanmerking komende investeerder wordt afgeleverd. 
 
Première: de eerste voorstelling van een podiumwerk in België of in een andere 
lidstaat van de EER. 
 
Pre-productie: De fase waarin een project verder concreet wordt gepland en 
voorbereid. Crew en cast worden samengesteld, productieplanning wordt 
opgesteld en financiering komt in een volgende fase. 
 
Producent: De binnenlandse vennootschap of Belgische inrichting van een 
buitenlandse vennootschap die geen televisieomroep is of geen onderneming 
daarmee verbonden en die als voornaamste doel de ontwikkeling en de 
productie van audiovisuele werken heeft die door de minister bevoegd voor 
Finanicën als dusdanig is erkend. 
 
Productie: De periode waarin een project effectief tot stand komt. Voor een film 
betreft het doorgaans een dertigtal draaidagen, voor televisiereeksen kan het 
variëren tussen de drie à zes maanden, afhankelijk van de aard van het project. 
Voor Podiumkunsten hangt dit sterk af van het type project. 
 
Productievennootschap: de binnenlandse vennootschap of de Belgische 
inrichting van een belastingplichtige bedoeld in artikel 227, 2° WIB, die geen 
televisieomroep of geen onderneming is die is verbonden, in de zin van artikel 
11 van het Wetboek van Vennootschappen met Belgische of buitenlandse 
televisieomroepen en die als voornaamste doel de ontwikkeling en de productie 
van audiovisuele werken of de productie en de onwikkeling van nieuwe 
Podiumproducties heeft en die door de minister bevoegd voor Financiën als 
dusdanig is erkend volgens een eenvoudige procedure waarvan de Koning de 
modaliteiten en voorwaarden bepaalt. 
 
Poductie- en exploitatie-uitgaven die in België werden gedaan: de in België 
gedane uitgaven die betrekking hebben op de productie en de expoitatie van 
een In aanmerking komend werk en waaruit beroepsinkomsten voortvloeien 
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welke, ten name van de begunstigde, belastbaar zijn in de personenbelasting, in 
de vennootschapsbelasting of in de belasting van niet-inwoners. 
 
Raamovereenkomst: De overeenkomst die binnen de maand volgend op haar 
ondertekening is aangemeld bij de Federale Overheidsdienst Financiën door de 
in aanmerking komende productievennootschap waardoor de in aanmerking 
komende investeerder zich verbindt, ten aanzien van een in aanmerking 
komende productievennootschap, een som te storten met het oog op het 
bekomen van een Tax Shelter attest van een in aanmerking komend werk. 
 
Tax Shelter attest: een fiscaal attest, of een deel van dit fiscaal attest, dat op 
verzoek van de in aanmerking komende productievennootschap wordt 
afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Financiën, volgens de modaliteiten 
en voorwaarden zoals bepaald in artikel 194ter WIB § 7 die kunnen worden 
aangevuld door de Koning, op basis van de raamovereenkomst zoals bedoeld in 
artikel 194ter §1, 5° WIB en de uitgaven gedaan voor de financiering van de 
productie en de exploitatie van een In aanmerking komend werk. 
 
Uitgaven die niet rechtstreeks verbonden zijn aan de productie en de 
exploitatie (zoals bepaald in artikel 194ter of 194ter/1 WIB): inzonderheid de 
volgende uitgaven: 
 

a) Betreffende audiovisele werken: 
 
1. de uitgaven die gerelateerd zijn aan de administratieve en financiële 

organisatie en begeleiding van de audiovisuele productie;  
2. algemene kosten en commissielonen van de productie ten bate van de 

producent; 
3. financiële vergoedingen en commissielonen betaald in verband met de 

werving van ondernemingen die een raamovereenkomst voor de 
productie van een In aanmerking komend werk hebben afgesloten;  

4. kosten inherent aan de financiering van het in aanmerking komend werk 
of de sommen die werden gestort op basis van een raamovereenkomst 
zoals bedoeld in 5°, met inbegrip van kosten voor juridische bijstand, 
advocatenkosten, garantiekosten, administratieve kosten, commissielonen 
en representatiekosten; 

5. vergoedingen voor executive producers, co-producers, associate of 
andere producers, met uitzondering van de vergoedingen betaald aan de 
productie-manager en postproductie-coördinator; 

6. facturen die zijn opgesteld door de In aanmerking komende investeerder 
met uitzondering van facturen van facilitaire audiovisuele bedrijven voor 
zover de aangerekende goederen of diensten tot de directe 
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productiekosten kunnen gerekend worden en voor zover de gehanteerde 
prijzen overeenkomen met de prijs die zou worden betaald als de 
tussenkomende vennootschappen totaal onafhankelijk van elkaar zouden 
zijn; 

7. distributiekosten die voor rekening van de productievennootschap zijn; 
8. Wanneer ze betrekking hebben op werkelijke prestaties, worden ook als 

uitgaven die niet rechtstreeks verbonden zijn met de productie en de 
exploitatie van het In aanmerking komend werk aangemerkt, de 
vergoedingen betaald of toegekend aan executive producers, co-
producers, associate of andere producers die niet bedoeld zijn onder 
Uitgaven die rechtstreeks verbonden zijn met de productie en de 
exploitatie, alsmede de algemene kosten en commissielonen van de 
productie ten bate van de producer, in de mate dat deze vergoedingen, 
kosten en commissielonen niet meer dan 18% bedragen van de 
productie- en exploitatie-uitgaven die in België werden gedaan. 

 
 

b) Betreffende podiumwerken: 
 
1. de uitgaven die gerelateerd zijn aan de administratieve, financiële en 

juridische organisatie en begeleiding van de podiumproductie 
2. financiële vergoedingen en commissielonen betaald in verband met de 

werving van ondernemingen die een raamovereenkomst voor de 
productie van een in aanmerking komend werk hebben afgesloten; 

3. kosten inherent aan de financiering van het in aanmerking komend werk 
of de sommen die werden gestort op basis van een raamovereenkomst 
zoals bedoeld in artikel 194ter, § 1, eerste lid, 5°, met inbegrip van kosten 
voor juridische bijstand, advocatenkosten, interesten, garantiekosten, 
administratieve kosten, commissielonen en representatiekosten; 

4. facturen die zijn opgesteld door de in aanmerking komende investeerder 
met uitzondering van facturen van facilitaire podiumbedrijven voor zover 
de aangerekende goederen of diensten tot de directe productiekosten 
kunnen gerekend worden en voor zover de gehanteerde prijzen 
overeenkomen met de prijs die zou worden betaald als de 
tussenkomende vennootschappen totaal onafhankelijk van elkaar zouden 
zijn; 

5. distributiekosten die voor rekening van de productievennootschap zijn. 
De kosten die in principe ten laste zijn van de structuur waar de 
podiumproductie wordt opgevoerd, zoals culturele centra, komen niet in 
aanmerking; 
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Uitgaven die rechtstreeks verbonden zijn aan de productie en de 
exploitatie: de uitgaven die verbonden zijn met de creatieve en technische 
productie van het In aanmerking komend werk, zoals: 

a) Betreffende audiovisele werken: 
1. kosten met betrekking tot de artistieke rechten met uitzondering van de 

ontwikkelingskosten van het scenario die dateren van de periode voor de 
raamovereenkomst. De uitgaven gedaan binnen zes maanden 
voorafgaand aan de ondertekening van de raamovereenkomst voor het In 
aanmerking komend werk, die betrekking hebben op de productie of de 
exploitaite van het In aanmerking komend werk worden, mits naleving van 
de andere voorwaarden ter zake, als in aanmerking komende uitgaven 
beschouwd voor zover de betrokken Gemeenschap het werk heeft erkend 
en voor zover de In aanmerking komende productievennootschap kan 
verantwoorden waarom het noodzakelijk was dat deze uitgaven moesten 
worden gedaan vóór en niet na de ondertekening van de 
raamovereenkomst. 

2. lonen en andere vergoedingen van het personeel, vergoedingen van 
zelfstandige dienstverleners; 

3. kosten toegerekend aan de betaling van de acteurs, muzikanten en 
artistieke functies voor zover zij bijdragen aan de interpretatie en realisatie 
van het in aanmerking komend werk; 

4. sociale lasten in verband met lonen en kosten bedoeld in het tweede en 
derde streepje; 

5. kosten van decors, rekwisieten, kostuums en attributen, die in beeld 
worden gebracht; 

6. kosten van vervoer en accommodatie, beperkt tot een bedrag dat gelijk is 
aan 25 pct. van de kosten, bedoeld in het tweede en derde streepje; 

7. kosten toegewezen aan hardware en andere technische middelen; 
8. kosten van laboratorium en de aanmaak van de master; 
9. verzekeringskosten die rechtstreeks verbonden zijn met de productie; 
10. kosten van publicatie en van promotie eigen aan de productie: aanmaken 

van het persdossier, basiswebsite, de montage van een trailer, alsook de 
première; 

11. vergoedingen betaald aan de productie-manager, de postproductie-
coördinator en de line producer. 

 
b) Betreffende podiumwerken: 

 
1. Kosten met betrekking tot de artistieke rechten, met uitzondering van de 

ontwikkelingskosten van het scenario die dateren van de periode voor de 
raamovereenkomst; 
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2. lonen en andere vergoedingen van het personeel of vergoedingen van 
zelfstandige dienstverleners, verbonden aan de creatie en uitvoering van 
het in aanmerking komend werk; 

3. lonen en andere vergoedingen van acteurs, acrobaten, dansers, 
dirigenten, muzikanten, zangers en artistieke functies, al dan niet 
zelfstandig, die enkel verbonden zijn aan de uitvoering van het in 
aanmerking komend werk; 

4. sociale lasten in verband met lonen en kosten bedoeld in het tweede en 
derde streepje; 

5. kosten van decors, rekwisieten, instrumenten, kostuums en attributen, die 
op het podium worden gebracht; 

6. kosten met betrekking tot licht, geluid, speciale effecten en andere 
technische middelen; 

7. de transportkosten met betrekking tot de kosten bedoeld in het vijfde en 
zesde streepje; 

8. kosten van vervoer en accommodatie van personen, beperkt tot een 
bedrag dat gelijk is aan 25 pct. van de kosten bedoeld in het tweede en 
derde streepje; 

9. kosten van huur van repetitie- en voorstellingsruimten; 
10. verzekeringskosten die rechtstreeks verbonden zijn met de productie; 
11. kosten van publicatie en van promotie eigen aan de productie: affiches, 

flyers, aanmaken van het persdossier, website of webpagina eigen aan de 
productie, alsook de Première 

 
VOFTP: De Vlaamse Film en TV Producenten Bond vzw (VOFTP) is een 
beroepsvereniging die de Vlaamse film en TV producenten verenigt. 
 
Voorlopige fiscale vrijstelling: Ten name van de in aanmerking komende 
Investeerder wordt de belastbare winst in het belastbaar tijdperk waarin de 
raamovereenkomst is getekend, binnen de grenzen en onder de hierna gestelde 
voorwaarden voorlopig vrijgesteld ten belope van 356 pct. van de sommen 
waartoe de Investeerder zich in de loop van het belastbaar tijdperk in uitvoering 
van een raamovereenkomst verbonden heeft voor zover die werkelijk door die 
Investeerder gestort zijn binnen de drie maanden na de ondertekening van die 
raamovereenkomst. 
 
WIB (1992): Wetboek van de InkomstenBelastingen (1992) 
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1 Samenvatting  
 
Onderstaande samenvatting bevat de noodzakelijke inlichtingen teneinde 
de investeerder te helpen een overweging te maken om al dan niet op het 
aanbod in te tekenen. 
 
De samenvatting dient gelezen te worden met de meer gedetailleerde 
informatie welke verder in dit prospectus kan worden teruggevonden 
alsook de bijlagen die in dit Prospectus zijn opgenomen. 
 

1.1 Voornaamste risico’s van de investering 

Alle details met betrekking tot de risico’s kunnen worden geraadpleegd in deel 2 
van deze prospectus. 

1.1.1 Risico’s verbonden aan het niet bekomen van het fiscaal voordeel 

De investeerder die intekent op dit aanbod kan een vrijstelling van de belastbare 
winsten genieten ten belope van 172%1 van het fiscaal attest. 
 
Zowel de investeerder als CAVIAR dienen aan een reeks voorwaarden te voldoen 
opdat de vrijstelling kan worden toegekend. Zie deel 6 (Fiscale aspecten) van dit 
prospectus voor een uitgebreide analyse van de voorwaarden voor de 
investeerder en de emittent. 
 
Het fiscaal voordeel kan verloren gaan door het feit dat de emittent er niet in 
slaagt een fiscaal attest te verkrijgen of een fiscaal attest te verkrijgen met een 
lagere waarde dan die waarop het voorlopig fiscaal voordeel werd berekend. 
Verder kan het fiscaal voordeel2 negatief zijn (nl. -22,23% bij een aanslagvoet van 
20,40% en dit inclusief de positieve vergoeding voor prefinanciering) door de 
toepassing van het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting bij de 
investeerder. 
 

                                                 
1 Het voorlopig fiscaal voordeel bedraagt 356% van het investeringsbedrag. Het 
definitief fiscaal voordeel bedraagt 172% van de fiscale waarde van het fiscaal attest. 
2 Voor stortingen gedaan tussen 1 juli 2018 en 31 december 2018. Voor stortingen 
gedaan vanaf 1 januari 2019 gelden andere rendementen (zie verder voor toelichting). 
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CAVIAR en CAVIAR FF garanderen in de raamovereenkomst dat de voorwaarden 
zoals gesteld in artikel 194ter WIB zullen worden nageleefd (zie ontwerp 
raamovereenkomst in bijlage 7) zodat de investeerder het fiscaal voordeel kan 
genieten. Eveneens biedt CAVIAR een verzekering aan die de investeerder indekt 
tegen een eventueel verlies van het fiscaal voordeel. Gelieve op te merken dat 
die verzekering niet geldt indien aan één van de verzekeringsvoorwaarden niet is 
voldaan of wanneer een uitsluitingsclausule van toepassing is. De verzekering zal 
eveneens niet van toepassing zijn indien het verlies aan fiscaal voordeel te wijten 
is aan de niet-naleving door de investeerder. CAVIAR zal ook een schade-
vergoeding toekennen in een aantal gevallen waarbij een eventueel gedeeltelijk 
verlies van het fiscaal voordeel wordt gecompenseerd. Wat betreft dergelijke 
schadevergoeding verwijzen wij naar deel 3.4. 
 
CAVIAR FF fungeert als tussenpersoon tussen de Investeerder en de in 
aanmerking komende producent. Ze haalt met andere woorden de nodige 
investeringen op zodat de in aanmerking komende producent zich kan 
concentreren op haar hoofdtaken, met name de productie van audiovisuele 
werken.  
 
CAVIAR FF heeft een sterke band met CAVIAR. CAVIAR FF kan echter eveneens 
haar diensten als tussenpersoon aan andere in aanmerking komende 
productievennootschappen aanbieden. CAVIAR FF zal van een eventuele andere 
productievenootschap dezelfde voorwaarden en verzekering eisen zoals hier 
beschreven in punt 1.1.2.  
 
Verder dient de investeerder te beschikken over voldoende belastbare 
gereserveerde winst om het belastingvoordeel (volledig) te kunnen genieten. 

1.1.2 Risico’s met betrekking tot de emittent 

Zoals bij alle vennootschappen bestaat er een risico op een faillissement. Ingeval 
van een faillissement zal de investeerder mogelijk volledig het fiscaal voordeel 
verliezen alsook de vergoeding voor de prefinanciering.  
 
CAVIAR Film Financing, de In aanmerking komende tussenpersoon, is een 
vennootschap dat werd opgericht in 2016. Gezien het eerste boekjaar pas afsloot 
op 31/12/2017 kan zij maar boekhoudkundige cijfers voorleggen aan de 
Investereerders over één boekjaar. Echter, Caviar Film Financing maakt deel uit 
van een groter geheel. Ze is onderdeel van de CAVIAR-groep, waar ook CAVIAR 
Antwerp deel van uitmaakt. Ze kan bijgevolg rekenen op de ondersteuning van 
de Caviar-groep op vlak van expertise en financiële ondersteuning. 
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De financiële resultaten van CAVIAR Antwerp, de erkende 
productievennootschap, hebben geen of een beperkte invloed op het rendement 
van de investering aangezien de investering een fiscaal voordeel oplevert. 
Wanneer CAVIAR Antwerp in financiële moeilijkheden komt, bestaat er een risico 
dat zij haar engagement inzake de betaling van een vergoeding voor de 
prefinanciering niet kan nakomen. Dit heeft een negatieve weerslag op het totale 
rendement in hoofde van de Investeerder. 
 
CAVIAR beperkt dit risico door over al haar projecten volledige controle en 
onafhankelijkheid te behouden. Verder heeft CAVIAR een uitmuntende track 
record en grote expertise. CAVIAR behoort eveneens tot een grotere groep 
waardoor de financiële zekerheid, stabiliteit en continuïteit ten aanzien van de 
investeerder wordt bevorderd. 

1.1.3 Risico’s met betrekking tot het audiovisueel werk 

Er bestaat steeds een risico dat een bepaald audiovisueel werk of podiumwerk 
niet wordt voltooid. In zo’n geval zal de investeerder geen fiscaal attest 
ontvangen en bijgevolg ook geen fiscaal voordeel kunnen genieten. 
 
CAVIAR (of de producent in kwestie indien Caviar FF optreedt als tussenpersoon 
voor een andere in aanmerking komende producent) biedt hier een aantal 
engagementen waardoor dat risico tot een minimum wordt herleid voor de 
investeerder (zie deel 3 – beperking van de risico’s). 
 
Verder bestaat er ook de mogelijkheid dat de vereiste uitgaven niet worden 
gerealiseerd waardoor een deel van het fiscaal voordeel verloren zou gaan.  
CAVIAR (of de producent in kwestie indien Caviar FF optreedt als tussenpersoon 
voor een andere in aanmerking komende producent) houdt deze uitgaven 
nauwgezet bij waardoor tijdig kan bijgestuurd worden indien dat nodig zou 
blijken. We verwijzen hiervoor naar deel 3 van dit prospectus voor meer 
gedetailleerde informatie over beperking van de risico’s. 

1.2 Beperking van de risico’s 

CAVIAR FF beoogt om de investering zo risicoloos mogelijk te houden voor de 
investeerder door het opleggen van een aantal engagementen aan de 
producent. Dat wordt bewerkstelligd door enerzijds door het afsluiten van een 
verzekering en anderzijds door een schadevergoeding uit te betalen in een 
aantal gevallen. Verder kan de producent in uitzonderlijke gevallen een 
’completion bond’ voorzien. Bij iedere productie wordt nagegaan of een 
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completion bond wenselijk is of niet, dat is wanneer het bestuur van oordeel is 
dat de filmproductie als risicovol kan worden gekwalificeerd. 
 
CAVIAR heeft een verzekering bij Vander Haeghen en Co of Circles Group die 
aan de investeerder een vergoeding voorziet ten belope van het eventuele 
verloren fiscaal voordeel. Wanneer CAVIAR FF als tussenpersoon optreedt voor 
een andere producent zal eveneens een verzekering geëist worden van de 
producent.  
 
De kosten gepaard met deze verzekering vallen volledig ten laste van de 
producent. 
 
Gelieve op te merken dat de verzekering niet geldt indien aan één van de 
verzekeringsvoorwaarden niet is voldaan of wanneer een uitsluitingsclausule van 
toepassing is. De verzekering zal eveneens niet van toepassing zijn indien het 
verlies aan fiscaal voordeel te wijten is aan de niet-naleving door de investeerder 
van de voorwaarden. 
 
Verder verbindt de producent zich ertoe om in bepaalde gevallen (en voor zover 
deze hun oorzaak vinden in een aan CAVIAR, of desgevallend aan een andere 
producent, toerekenbare tekortkoming) een schadevergoeding te betalen aan de 
investeerder (de schadevergoeding is beperkt tot het bedrag van de 
verschuldigde belasting, de verwijlinteresten en de belastingverhoging op het 
gedeelte van de belasting dat proportioneel verband houdt met de bij 
toepassing van de raamovereenkomst voorheen vrijgestelde winst). 
 
De ruling ontvangen op 15/12/2016 zorgt ervoor dat er fiscale afstemming 
bestaat omtrent het Tax Shelter aanbod en meer bepaald een bevestiging dat de 
raamovereenkomst m.b.t audiovisuelewerken in principe voldoet aan de 
voorwaarden zoals gesteld in artikel 194ter WIB. Noteer evenwel dat deze 
bevestiging met betrekking tot de raamoverovereenkomst geen garantie 
inhoudt dat het Aanbod/de investering an sich effectief voldoet aan de 
voorwaarden van artikel 194ter WIB. Voor bijkomende informatie met betrekking 
tot de bekomen ruling en haar omvang, zie hoofdstuk 3-6.  
 
Zie deel 3 – besperking van de risico’s voor een uitgebreide beschrijving van de 
engagementen welke de producent aan de investeerder verleent opdat de 
risico’s verbonden aan dit aanbod grotendeels worden ingeperkt. 
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1.3 Aanbod 

De emittent van het aanbod is CAVIAR FILM FINANCING, een besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht met 
maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 75, ingeschreven in het 
rechtspersonenregister te Brussel - Nederlandstalig onder het 
ondernemingsnummer BE0656 722 860. 
 
De emittent kwalificeert als een erkend tussenpersoon voor audiovisuele werken 
én voor podiumwerken in de zin van artikel 194ter WIB. Zie erkenningen in 
bijlage. 
 
CAVIAR Antwerp, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, 
Liersesteenweg 38 E, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen 
onder het ondernemingsnummer BE0476 386 596 kwalificeert als een 
binnenlandse vennootschap voor de productie van audiovisuele werken in de zin 
van artikel 194ter WIB. Zie erkenning in bijlage. 
 
Zoals voorheen gesteld is dit aanbod te kaderen in de bepalingen van artikel 
194ter WIB welke vennootschappen toelaat om te investeren in een audiovisueel 
werk en hiervoor een belastingvoordeel voor te ontvangen. 
 
Het aanbod geldt vanaf de datum van de goedkeuring van dit prospectus 
(zijnde: 4 december 2018) tot 3 december 2019, tenzij vroegere afsluiting in het 
geval dat het maximaal op te halen bedrag (€ 8.000.000,00) bereikt is. Tijdens die 
periode kan steeds worden ingeschreven voor dit product. 
 
Voor deelname in het aanbod dient er een raamovereenkomst te worden 
getekend door de investeerder die de investeerder ertoe verbindt een bepaald 
bedrag te storten en waardoor CAVIAR er zich toe verbindt het bedrag te 
investeren in een audiovisueel werk. De emittent voorziet in een 
minimuminvestering van 5.000 euro. 
 
Een investering in dit aanbod is een storting zonder terugbetaling op termijn. In 
ruil voor de investering verbindt de emittent zich om een vergoeding te betalen 
voor de prefinanciering en verplichtingen na te leven zodat de investeerder recht 
heeft op een fiscaal attest. Een investering in het aanbod houdt geen deelname 
in het kapitaal van de emittent in.  
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1.4 Totale opbrengst over de volledige investeringslooptijd 

Indien alle voorwaarden zoals bepaald door artikel 194ter WIB worden nageleefd 
kan de investeerder een belastingvrijstelling genieten ten belope van 172% van 
het fiscaal attest (voorlopige vrijstelling = 356% van het geïnvesteerd bedrag). 
 
Voorbeeld (netto opbrengst over de hele periode van de investering – geen 
actuarieel jaarlijks rendement): 
 
Onderstaand cijfervoorbeeld houdt rekening met volgende assumpties: 
 
 Aanslagvoet: 29,58% (werkelijk rendement negatief zijn (-22,23% bij een 

aanslagvoet van 20,40% en dit inclusief de positieve vergoeding voor 
prefinanciering)  

 Looptijd: 18 maanden (werkelijk rendement zal lager zijn indien de looptijd 
van de investering minder dan 18 maanden bedraagt) 

 Voorbeeld relevant voor stortingen gedaan  tot 31/12/2018, vanaf 1/01/2019 
dient het rendement te worden herberekend 

 
Bij een investering van € 50.000,00 bekomt de investeerder een voorlopige 
fiscale vrijstelling ten belope van 356% van de investering, i.e. € 178.000,00 wat 
gelijk is aan een fiscale besparing van € 52.652,40 (€ 178.000,00 x 29,58%). 
 
Voor de prefinanciering kan de investeerder maximaal 4,312% bruto per jaar 
genieten (en met een maximum van 18 maanden) Dat komt neer op een bruto 
bedrag van € 3.234,00  (€ 50.000,00 x 4,312% x 18/12). 
 
Het totaal bruto rendement is gelijk aan € 5.886,40 ofwel een procentueel bruto 
rendement van 11,77% (€ 5.886,40 / € 50.000,00) over de volledige looptijd van 
de investering (18 maanden) – netto komt dat neer op een rendement van 9,86% 
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Schematische voorstelling voor 
stortingen gedaan tussen 01/07/2018 
en 31/12/2018: 

Toestand zonder 
Tax Shelter 

Toestand met Tax 
Shelter 

Boekhoudkundige winst voor 
belastingen 

600.000,00 600.000,00 

Fiscale vrijstelling 0,00 178.000,00 
Belastbare basis 600.000,00 422.000,00 
Vennootschapsbelasting 177.480,00 124.827,60 

Netto winst 422.520,00 475.172,40 
 
Rendement Tax Shelter investering 
 
Tax Shelter investering -50.000,00 
Fiscaal voordeel 52.652,40 
Interesten prefinanciering (netto) 2.284,78 
Bruto rendement 11,77% 
Netto rendement 9,86% 
 
Het bruto rendement van 11,77% is het totale rendement over de volledige 
looptijd van de investering (18 maanden). Het voorgestelde rendement betreft 
geen actuarieel jaarlijks rendement. 
Het totaal bruto rendement van 11,77% bestaat uit 5,30% rendement met 
betrekking tot het fiscaal voordeel (i.e. voor een investering van € 50.000,00 
bekomt de investeerder een fiscaal voordeel van € 52.652,40) en 6,47% (4,312% x 
18/12) als rentevergoeding voor de prefinanciering. 
 
Het netto rendement over een periode van 18 maanden bedraagt 9,86% (i.e. 
5,30% betreffende fiscaal voordeel en 4,56% rentevergoeding). 
 
Het netto rendement over een periode van 12 maanden bedraagt: 8,15% (i.e. 
5,30% betreffende fiscaal voordeel en 2,85% rentevergoeding). 
Deze opbrengst is geen actuarieel jaarlijks rendement, het actuarieel jaarlijks 
rendement is sterk afhankelijk van de specifieke situatie van de investeerder (o.a. 
datum van ontvangst fiscaal attest, toepasselijk tarief,…). 
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1.5 Fiscale aspecten 

De investering geeft recht op een fiscaal voordeel indien voldaan wordt aan de 
wettelijke voorwaarden voorzien in artikel 194ter WIB (zie deel 6 – Fiscale 
aspecten). 
 
Voor investeerders onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting aan 
het gewone belastingtarief van 29,58% kan dat voordeel 5,30%3 (fiscaal voordeel 
– exclusief de vergoeding voor de prefinanciering) bedragen van de investering. 
 
Ter vergelijking met het oude systeem, bestaat het grote voordeel erin dat de 
geldelijke investering (cash out) beperkt blijft. Waar vroeger, om een fiscaal 
voordeel te behalen van € 51, een inleg nodig was van € 100 is er nu slechts een 
inleg nodig van € 48,43 (€ 48,43 x 356% x 29,58% = € 51). 
 
Voor een uitgewerkt voorbeeld zie deel 6 van dit prospectus. 

1.6 Inlichtingen over CAVIAR 

CAVIAR Antwerp BVBA is een productievennootschap welke werd erkend door 
de Belgische autoriteit in het kader van de toepassing van artikel 194ter WIB. 
 
De jaarrekeningen van CAVIAR Antwerp BVBA van de afgelopen vier boekjaren 
waren zonder voorbehoud van de commissaris (BDO – vertegenwoordigd door 
Catry Veerle). 
 
Onderstaand kan u de voornaamste financiële gegevens van CAVIAR Antwerp 
BVBA terugvinden. 
  

                                                 
3 

Voorbeeld: Investering ten belope van € 48.387,00 levert een voorlopige vrijstelling op van € 172.000,00 (€ 
48.387,00 x 310%), uitreiking van fiscaal attest: € 100.000,00 – definitieve vrijstelling: € 172.000,00 (€ 100.000,00 x 
172%) – fiscale besparing = € 50.984,90  
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  2017 2016 2015 2014 

Vaste activa 20/28 4.251.487 4.539.044 6.299.435 2.976.512 
Vlottende activa 29/58 3.321.802 5.623.531 6.155.202 7.609.277 
Vorderingen < 1 jaar 40/41 2.376.942 2.513.490 2.340.088 2.477.850 
Liquide middelen 54/58 391.892 1.561.968 32.626.493 3.261.372 
Eigen vermogen 10/15 2.00.367 5.172.032 1.571.008 777.592 
Schulden < 1 jaar 42/48 2.713.257 3.066.873 3.057.737 5.890.959 
Bedrijfsopbrengsten 70/76A 6.808.735 7.059.750 11.789.387 14.674.840 
Bedrijfskosten 60/66A 8.943.326 9.007.571 11.979.871 14.297.349 
Winst/verlies van het 
boekjaar 

9904 239.110 287.393 38.058 194.947 

 
 
Enkele financiële ratio’s: 

2017 2016 2015 2014 

Liquiditeit     
Liquiditeit in ruime zin4 0,97 1,16 0,99 0,78 
Liquiditeit in enge zin5 1,02 1,43 1,89 1,29 
Solvabiliteit     
Eigen vermogen / totaal 
vermogen 

26,41% 21,16% 12,61% 7,35% 

 
Uitgebreide inlichtingen met betrekking tot CAVIAR Antwerp BVBA kan 
teruggevonden worden in deel 7. 
 
  

                                                 
4 Dit ratio geeft aan of de activa in omloop voldoende zijn om de schulden op korte termijn, terug te 
betalen. Deze waarde bekomt men door volgende rubrieken uit de jaarrekening [Voorraden en bestellingen 
in uitvoering + Vorderingen op ten hoogste één jaar + Geldbeleggingen + Liquide middelen + 
Overlopende rekeningen van het actief] te delen door volgende rubrieken [Schulden op ten hoogste één 
jaar + Overlopende rekeningen van het passief]. 
5 Dit ratio geeft de mate aan waarin de vennootschap snel kan voldoen aan haar verplichtingen op zeer 
korte termijn. Deze waarde bekomt men door volgende rubrieken uit de jaarrekening [Vorderingen op ten 
hoogste één jaar + Geldbeleggingen + Liquide middelen] te delen door volgende rubrieken [Schulden op 
ten hoogste één jaar]. 
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1.7 Inlichtingen over de emittent 

CAVIAR Film Financing kwalificeert als een binnenlandse vennootschap die 
tussenkomt bij de onderhandeling en het afsluiten van een raamovereenkomst 
met het oog op het afleveren van een Tax Shelter attest in ruil voor een 
vergoeding of voordeel. Caviar Film Financing BVBA heeft op 2 september 2016 
de erkenning ontvangen als in aanmerking komende tussenpersoon voor 
audiovisuele werken in het kader van het Tax Shelter stelsel. Op 30 juni 2017 
ontving CAVIAR FF eveneens een (bijkomende) erkenning als in aanmerking 
komende tussenpersoon voor podiumwerken in het kader van het Tax Shelter 
stelsel. 
 
CAVIAR FF is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De 
vennootschap werd opgericht op 15 juni 2016 voor onbepaalde duur en met een 
maatschappelijk kapitaal van € 18.600,00. 
 
Daar CAVIAR FF midden 2016 is opgericht, is het onmogelijk om historische 
boekhoudkundige cijfers voor te leggen, behoudens met betrekking tot het 
laatst afgesloten boekjaar per 31 december 2017. Echter vinden wij het 
belangrijk de potentiële investeerder erover te informeren dat CAVIAR FF voor 
99,99% wordt aangehouden door CAVIAR Group NV en bijgevolg kan rekenen 
op de nodige ondersteuning door haar moedervennootschap. Een bespreking 
van de geconsolideerde cijfers van de CAVIAR-groep wordt hieronder 
opgenomen.  
 
Onderstaand kan u de voornaamste financiële gegevens van CAVIAR FF BVBA 
terugvinden. 
  2017 

Vaste activa 20/28 0 
Vlottende activa 29/58 419.510 
Vorderingen < 1 jaar 40/41 126.751 
Liquide middelen 54/58 292.759 
Eigen vermogen 10/15 21.789 
Schulden < 1 jaar 42/48 397.721 
Bedrijfsopbrengsten 70/76A 296.752 
Bedrijfskosten 60/66A 293.805 
Winst/verlies van het 
boekjaar 

9904 3.189 
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Enkele financiële ratio’s: 

2017 

Liquiditeit  
Liquiditeit in ruime zin6 1,05 
Liquiditeit in enge zin7 1,05 
Solvabiliteit  
Eigen vermogen / totaal 
vermogen 

5,19% 

 
Uitgebreide inlichtingen met betrekking tot CAVIAR Film Financing BVBA kan 
teruggevonden worden in deel 7. 

1.8 Prospectus 

Het prospectus met betrekking tot dit aanbod werd op 4 december 2018 
goedgekeurd door de FSMA. 
 
Het prospectus is kosteloos beschikbaar op de maatschappelijke zetel van 
CAVIAR FILM FINANCING en is ook beschikbaar op de website van CAVIAR 
(https://taxshelter.caviar.tv/tax-shelter/onze-prospectus---waarschuwing) en kan 
tevens aangevraagd worden per e-mail (taxshelter@caviar.tv). Het prospectus is 
ook beschikbaar op de website van de FSMA. 
 
  

                                                 
6 Dit ratio geeft aan of de activa in omloop voldoende zijn om de schulden op korte termijn, terug te 
betalen. Deze waarde bekomt men door volgende rubrieken uit de jaarrekening [Voorraden en bestellingen 
in uitvoering + Vorderingen op ten hoogste één jaar + Geldbeleggingen + Liquide middelen + 
Overlopende rekeningen van het actief] te delen door volgende rubrieken [Schulden op ten hoogste één 
jaar + Overlopende rekeningen van het passief]. 
7 Dit ratio geeft de mate aan waarin de vennootschap snel kan voldoen aan haar verplichtingen op zeer 
korte termijn. Deze waarde bekomt men door volgende rubrieken uit de jaarrekening [Vorderingen op ten 
hoogste één jaar + Geldbeleggingen + Liquide middelen] te delen door volgende rubrieken [Schulden op 
ten hoogste één jaar]. 
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Inleiding 
 
De Tax Shelter maatregel is het afgelopen decennium een enorme stimulans 
geweest voor de audiovisuele sector in België. Ook voor Caviar is Tax Shelter 
belangrijk geworden binnen de financiering van haar vele film- en 
televisieproducties. 
 
Het productiehuis CAVIAR kan vandaag gelden als een vaste waarde binnen het 
Belgische audiovisuele landschap. Van bij het ontstaan van de Tax Shelter 
maatregel is CAVIAR op verschillende niveaus een actieve participant geweest. 
Als belangrijke speler binnen de sector was CAVIAR betrokken zowel bij de 
vormgeving van de initiële wetgeving als bij de latere hervormingen in het 
groeitraject naar maturiteit van de Belgische Tax Shelter wetgeving. Het 
ontwikkelen van eigen expertise, zowel wat het theoretische kader als de praxis 
in het werkveld betreft, is voor CAVIAR altijd een prioriteit gebleven. Intussen kan 
CAVIAR zich zonder meer een ervaringsdeskundige noemen wat de Tax Shelter 
betreft. Met een focus op inhoud, een brede basis aan trouwe investeerders en 
een professionele opvolging dekt CAVIAR van begin tot einde een correcte 
afhandeling van de Tax Shelter in al zijn facetten af. 
 
Sinds de eerste jaren waarin Caviar Tax Shelter gebruikte, is de nood aan Tax 
Shelter voor onze eigen projecten dermate gegroeid dat we gedurende enkele 
jaren de hulp hebben ingeschakeld van intermediaire spelers.  
 
Caviar haalt sinds 2006 Tax Shelter op voor projecten die zij enerzijds zelf heeft 
ontwikkeld, en die de fase van productie bereiken, en voor projecten die ze 
anderzijds coproduceert. Dat gebeurde tot op heden steeds binnen de 
vennootschap Caviar Antwerp BVBA in de hoedanigheid van producent.  
 
In Juni 2016 werd de vennootschap Caviar Film Financing BVBA opgericht binnen 
de Caviar Groep; die specifiek als Tax Shelter intermediaire dient (= In 
aanmerking komende tussenpersoon). In de eerste plaats zal zij Tax Shelter 
financiering ophalen voor zustervennootschap Caviar Antwerp, dat d.m.v. van 
een mandaatopdracht. Anderzijds zal de opstart van Caviar FF de mogelijkheid 
bieden aan andere Belgische producenten om gebruik te maken van ons 
netwerk.  
 
CAVIAR FF treedt ook op als tussenpersoon voor in aanmerking komende 
producenten van podiumkunsten. Zij ontving hiervoor de noodzakelijke 
(bijkomende) erkenning van de Minister van Financiën op 30 juni 2017. 
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Omdat CAVIAR veel belang hecht aan het degelijk informeren van alle betrokken 
partijen, wil onderhavig document een extra instrument zijn in de geest van 
transparantie en openheid die het productiehuis vooropstelt. 
 
Teneinde exhaustief de nodige gegevens ter beschikking te stellen, heeft CAVIAR 
zowel haar historiek – inhoudelijk en financieel-, haar verscheidene activiteiten 
en haar Tax Shelter kader weergegeven in deze prospectus. 
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Juridische kennisgeving 
 
Investeerders worden aangespoord om op basis van de informatie in deze 
prospectus een eigen analyse van het aanbod te maken. CAVIAR Film Financing 
stelt in deze prospectus zo eerlijk en volledig mogelijke informatie ter 
beschikking van de investeerder. 
 
Deze kennisgeving legt de verantwoordelijkheid voor de keuze om op het 
aanbod in te gaan bij de investeerder waardoor het essentiëel is dat de 
investeerder het prospectus leest alvorens over te gaan tot investering. 
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Deel 2 
RISICOFACTOREN 
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2 Voornaamste  risicofactoren  verbonden 
aan dit Aanbod 

 
Investeerders worden aangespoord om op basis van de informatie in deze 
prospectus een eigen analyse van het aanbod te maken. 
 
CAVIAR FILM FINANCING stelt in deze prospectus zo eerlijk en volledig 
mogelijke informatie ter beschikking van de investeerder. 
 
Het aanbod omvat een aantal risico’s welke hieronder afzonderlijk worden 
opgesomd en toegelicht. 

2.1 Inleiding – Algemene informatie 

CAVIAR Film Financing BVBA (ondernemingsnummer: 0656.722.860), hierna ook 
genaamd “CAVIAR FF” werd erkend als In Aanmerking Komende Tussenpersoon 
voor audivisuele werken in de zin van artikel 194ter WIB 1992 door de Minister 
van Financiën op 2 september 2016. Op 30 juni 2017 ontving CAVIAR FF 
eveneens een (bijkomende) erkenning als In aanmerking komende 
tussenpersoon voor podiumwerken in het kader van het Tax Shelter stelsel. 
 
CAVIAR FF fungeert als tussenpersoon tussen de Investeerder en de in 
aanmerking komende producent. Ze haalt met andere woorden de nodige 
investeringen op zodat de in aanmerking komende producent zich kan 
concentreren op haar hoofdtaken, met name de productie van audiovisuele 
werken of podiumkunsten.  

2.2 Risico’s verbonden aan het niet bekomen van het fiscaal voordeel 

Als algemene opmerking met betrekking tot het bekomen van het fiscaal 
voordeel, willen wij duidelijk stellen dat het verlies van het fiscaal voordeel 
betekent dat de volledige investering verloren gaat. Aangezien de fiscale 
vrijstelling de enige manier van terugbetaling van de investering is (met 
uitzondering van de beperkte vergoeding met betrekking tot de prefinanciering). 
 
Voor een tijdslijn welke meer inzicht geeft in het bekomen van het voorlopig / 
definitief fiscaal voordeel / fiscaal attest / etc; zie deel 4 (Voorstelling van het 
aanbod). 
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Gelieve in dit verband te willen opmerken dat CAVIAR voor dit risico 
engagementen verleent aan de investeerder en, in gebreke en in bepaalde 
gevallen een schadevergoeding zal uitkeren indien het fiscaal voordeel zou 
verloren gaan door toedoen van CAVIAR. Voor een bespreking van de 
engagementen kan u in deel 3 (beperking van de risico’s) verdere details 
terugvinden. 

2.2.1 Niet verkrijgen van een fiscaal attest 

Het verkrijgen van een fiscaal attest berust op het respecteren van de gestelde 
Tax Shelter grenzen en uitgaven door de producent binnen de totale financiering 
van een project zoals vooropgesteld in artikel 194ter WIB92 (zie deel 6 – fiscale 
aspecten). 
 
Het fiscaal attest wordt verkregen na een controle van het project door de fiscaal 
controleur van het Ministerie van Financiën. Bij die controle wordt de 
financiering, het budget, de raamovereenkomst en de facturen met betrekking 
tot de Belgische uitgaven aan de fiscale administratie voorgelegd. 
 
Die controle zal nagaan of de voorwaarden voor het verkrijgen van een fiscaal 
attest werden nageleefd. Die voorwaarden zijn (voor bijkomende details 
verwijzen wij naar deel 6 – fiscale aspecten): 
 Naleving van de contractmodaliteiten binnen het kader van een Tax Shelter 

raamovereenkomst 
 Maximale Tax Shelter per project conform de wettelijke norm 
 Uitgaven per project conform de wettelijke modaliteiten 
 
Door het beleid van CAVIAR wordt dit risico ingeperkt (zie deel 3 – beperking 
van de risico’s). 
 
Termijn 
Indien het fiscale attest niet wordt uitgereikt ten laatste op 31 december van het 
vierde jaar volgend op het jaar waarin de raamovereenkomst werd getekend zal 
het fiscaal voordeel verloren gaan (i.e. de voorheen vrijgestelde winst zal dienen 
aangemerkt te worden als winst van het belastbare tijdperk tijdens hetwelk het 
Tax Shelter attest had moeten worden afgeleverd). 
 
Voorbeeld: 
Ondertekening raamovereenkomst: 01/01/2018 
Uiterste datum fiscaal attest: 31/12/2022 
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2.2.2 Lagere fiscale waarde van het Tax Shelter attest 

Indien CAVIAR onvoldoende uitgaven heeft gemaakt dan zal de Fiscale waarde 
van het Tax Shelter attest lager zijn dan de vooropgestelde waarde waarop het 
voorlopige fiscale voordeel werd bepaald. Hierdoor zal de investeerder een lager 
belastingvoordeel genieten. 
 
Indien het fiscaal attest een lagere waarde heeft dan die op basis waarvan de 
raamovereenkomst werd afgesloten, zal CAVIAR, in bepaalde gevallen, een 
schadevergoeding toekennen waardoor een eventueel verlies van een gedeelte 
van het fiscaal voordeel gecompenseerd zal worden. Zie ook hoofdstuk 3-5 in dit 
verband. 
 
Voor een bespreking van de schadevergoeding zie deel 3 – beperking van de 
risico’s. 
 
Voorbeelden inzake de impact van de fiscale waarde van het Tax Shelter-attest 
kan u vinden in hoofdstuk 6.7. 

2.2.3 Lagere belastingvoet 

Indien de investeerder geniet van het verlaagd opklimmend belastingtarief dan 
kan het fiscaal voordeel hoger zijn dan de in dit prospectus vermelde rendement 
maar ook lager of zelfs negatief. 
 
Onderstaand overzicht geeft de marginale impact weer van het verlaagd tarief 
op de totale opbrengst (netto rendement over de totale looptijd van de 
investering van 18 maanden). 

Tarief (per belastbare belastingschijf) Aanslagvoet Rendement (incl. 
vergoeding 

prefinanciering)8 
Van 0,00 tot 100.000,00 20,40% -22,23% 
Van 100.000,00 tot … 29,58% 9,86% 
 
Zoals u kan zien in bovenstaand overzicht is er een negatief rendement bij een 
belastbare winst van € 0,00 tot € 100.000,00. Vanaf een belastbare winst boven € 
100.000 wordt een positief rendement gegenereerd. 
 

                                                 
8 Netto rendement voor stortingen gedaan tussen 1/07/2018 en 31/12/2018, en dit inclusief de positieve 
vergoeding voor prefinanciering 
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Een investeerder die een verlaagd tarief van de vennootschapsbelasting geniet 
dient samen met zijn fiscaal raadgever / boekhouder de impact van dat verlaagd 
tarief op het rendement van zijn investering te onderzoeken. 

2.2.4 Investeerder voldoet niet aan de voorwaarden 

Indien de investeerder niet voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel 194ter 
WIB dan zal het fiscaal voordeel in principe teniet gaan. 
 
CAVIAR is in die situatie niet verantwoordelijk voor enige schadevergoeding 
en/of engagement gezien dat de verantwoordelijkheid is van de investeerder om 
in overeenstemming te zijn met de voorwaarden opgelegd door artikel 194ter 
WIB. 
 
De voorwaarden met betrekking tot investeerder zoals bedoeld zijn: 

 De Investeerder is een binnenlandse vennootschap of de belgische 
inrichting van een belastingsplichtige bedoeld in art 227, 2°; 

 
andere dan : 

 
—een in aanmerking komende productievennootschap zoals bedoeld in 
artikel 194 ter § 1, 2° WIB 1992; of 
—een overeenkomstig artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen 
hiermee verbonden vennootschap; of 
— een televisieomroep,  

 
die een raamovereenkomst ondertekent zoals bedoeld in artikel 194 ter § 
1, 5° WIB 1992, waarin hij zich verbindt sommen te storten met het oog 
op het bekomen van een Tax Shelter-attest zoals bedoeld in artikel 194 
ter § 1, 10° WIB 1992; 

 
 De Investeerder is niet van de toepassing van de vennootschapsbelasting 

uitgesloten. 
De Investeerder is noch een productievennootschap, noch een in de zin 
van artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen met een in 
aanmerking komende productievennootschap verbonden vennootschap, 
noch een televisieomroep in de zin van artikel 194 ter WIB 1992. De 
omschrijving van het maatschappelijk doel van de Investeerder, kan 
worden teruggevonden in de statuten, die als bijlage 4 bij onderhavige 
overeenkomst zijn gevoegd. 

 
 De Investeerder is in kennis te zijn van de Fiscale Vrijstelling. 
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 De Investeerder houdt het ontvangen Tax Shelter-attest bij. 

 
 De Investeerder is op de hoogte te zijn van alle voorwaarden waaronder 

hij aanspraak kan maken op de belastingvrijstelling op grond van artikel 
194ter WIB’92. 
 

 De investeerder moet de raamovereenkomst invullen en ondertekenen 
 

 De investeerder moet binnen de 3 maanden na datum van de 
raamovereenkomst de investering storten 
 

 De investeerder moet de vrijgestelde winst op een afzonderlijke rekening 
van het passief van zijn balans boeken tot op de datum waarop de 
investeerder de definitieve vrijstelling opeist en alle voorwaarden daartoe 
vervuld zijn 
 

 De investeerder mag de vrijgestelde winst niet als grondslag gebruiken 
voor de berekening van enige beloning of toekenning tot op de datum 
waarop het Tax Shelter attest door de Federale Overheidsdienst Financiën 
wordt afgeleverd 
 

 De Investeerder moet de raamovereenkomst en al haar bijlagen alsmede 
het attest van de Gemeenschap volgens dewelke het audiovisueel of 
podiumwerk door haar erkend werd, als bijlage toevoegen aan zijn 
aangifte in de inkomstenbelasting die betrekking heeft op de belastbare 
periode tijdens dewelke de Raamovereenkomst werd ondertekend 
(bepaald op basis van de Afsluitingsdatum) 
 

 De Investeerder moet een kopij van het ontvangen Tax Shelter attest dat 
hij heeft ontvangen bij de aangifte inkomstenbelastingen van het 
belastbare tijdperk in de loop van hetwelk hij aanspraak heeft gemaakt op 
de definitieve vrijstelling voegen 
 

 
Zie eveneens hoofdstuk 6 (Fiscale aspecten) in dit verband. 
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2.3 Risico’s met betrekking tot CAVIAR FILM FINANCING 

2.3.1 Risico’s met betrekking tot de financiële stabiliteit van CAVIAR FF 

CAVIAR FF is een relatief recent opgerichte vennootschap. Ze werd opgericht op 
15 juni 2016 voor notaris Dimitri Cleenewerck de Crayencour, geassocieerd 
notaris met standplaats te Brussel, behorend tot de BV ovv BVBA Gérard Indekeu 
– Dimitri Cleenewerck de Crayencour. 
 
De vennootschap werd opgericht met een maatschappelijk kapitaal van 
18.600,00 euro, hetgeen volledig werd volstort bij oprichting.  
 
De nieuw opgerichte vennootschap kan rekenen op de ondersteuning van haar 
belangrijkste aandeelhouder wat haar financiële stabiliteit ten goede komt en 
haar grote functioneringsstabiliteit biedt en een garantie op potentiele groei. De 
hoofdaandeelhouder is Caviar Group NV (ond. nr.: 0870.626.666), dewelke 99,9% 
van de aandelen in CAVIAR FF aanhoudt. 
 
Caviar FILM FINANCING BVBA is een onderdeel van een grotere groep (structuur 
cfr. infra) die een bepaalde financiële zekerheid, stabiliteit en continuïteit 
bevordert voor de investeerder. 
 
Ondanks de sterke verbondenheid met haar moedervennootschap, blijft een 
faillissement van CAVIAR FF mogelijk. De eventuele gevolgen van dat feit zouden 
zich in hoofde van de Investeerder echter beperken tot het feit dat die laatste 
zich niet langer zal kunnen beroepen op de diensten en tussenkomsten van 
CAVIAR FF. Behoudens een gecombineerd faillissement, kan CAVIAR de 
Investereerder nog steeds voldoende informeren en begeleiden zodat die laatste 
het Fiscale voordeel nog steeds kan genieten. De Investeerder kan zich bijgevolg 
voor die zaken blijven richten tot CAVIAR. Ook wanneer CAVIAR FF zou werken 
met een andere Producent dan CAVIAR Antwerp, zal de andere Producent 
voldoende op de hoogte zijn om de Investereerder in dat geval voldoende en 
correct te informeren en begeleiden. 
 
Een faillissement van CAVIAR FF kan in hoofde van de Investeerder een risico 
inhouden in de zin dat wanneer de Investeerder een bedrag in het kader van de 
gesloten raamovereenkomst stort op de rekening van CAVIAR FF – dit is het 
geval waar Caviar Antwerp niet de (co)producent is – en CAVIAR FF failliet zou 
zijn verklaard alvorens dit bedrag te hebben overgemaakt aan de (co)producent 
van het audiovisuele of podiumwerk.  
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CAVIAR FILM FINANCING zal haar diensten als In aanmerking komend 
tussenpersoon verstrekken aan CAVIAR Antwerp door middel van een 
mandaatopdracht, en in bijkomende orde mogelijks aan één of meerdere andere 
producenten. Dat in ruil voor een marktconforme vergoeding. 

2.3.2 Afhankelijkheidsrisico tegenover de voornaamste bedrijfsleiding 

De huidige bedrijfsleiding van Caviar Film Financing BVBA bestaat uit  
1. De heer Blondeau Nicolas 
2. Keep Calm and Steady LLC (ond.nr: 0556.860.964, met maatschappelijke 

zetel te Gower Street 245 N, CA90004 Los Angeles, USA – vast 
vertegenwoordigd door Hamelinck Bert 

3. CAVIAR GROUP NV (ond.nr.: 0870.626.666 – vertegenwoordigd door Van 
Roe Piet) 

 
De bedrijfsleiding vormt een belangrijk element voor de ontwikkeling en 
expansie van CAVIAR FF. In geval deze zaakvoerders zouden uittreden zou dat 
mogelijks een negatieve invloed hebben voor de groei van CAVIAR FF. Het 
voortbestaan van CAVIAR FF daarentegen zou hierdoor niet in het gevaar 
komen. 
 
Verder bevestigt CAVIAR FF dat er geen belangenconflicten zijn in de zin van 
artikel 259 van het Wetboek van vennootschappen. Bijgevolg bestaat hier geen 
enkel risico ten opzichte van de investeerder. 

2.3.3 Risico op verlies erkenning als in aanmerking komende tussenpersoon 

CAVIAR FF werd erkend als In Aanmerking Komende Tussenpersoon voor 
audiovisuele werken in de zin van artikel 194ter WIB 1992 door de Minister van 
Financiën op 2 september 2016. Op 30/06/2017 ontving CAVIAR FF eveneens 
een erkenning als In aanmerking komende tussenpersoon voor podiumwerken in 
het kader van het Tax Shelter stelsel. 
 
De intrekking van deze erkenning zou mogelijks een negatief effect kunnen 
hebben op de Fiscale waarde van het Tax Shelter-attest en bijgevolg op het aan 
de Investeerder toegekende definitieve fiscale voordeel. De erkenning kan echter 
uitsluitend worden ingetrokken door de Federale Overheidsdienst Financiën in 
geval van een belangrijke wijziging van het aandeelhouderschap, de statuten of 
de werking van de vennootschap. Geen van dezen lijkt op dit ogenblik aan de 
orde.  
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Indien de Emittent zijn vergunning zou verliezen, zal dat geen impact hebben op 
de investeringen in projecten waarbij het ophalen van gelden via Tax Shelter 
reeds werd afgesloten, maar zal dat tot gevolg hebben dat de Emittent geen 
nieuwe investeringen zal kunnen ophalen tot zolang er geen nieuwe vergunning 
werd toegekend. Dit houdt in dat het verlies van vergunning een negatief effect 
zou kunnen hebben op de investeringen in projecten waarvan het ophalen van 
Tax Shelter nog niet werd afgesloten. Voor de lopende projecten bestaat immers 
het risico, bij verlies van vergunning, dat onvoldoende financiering wordt 
opgehaald waardoor de Fiscale waarde van het Tax Shelter-attest mogelijks lager 
uit valt en bijgevolg de Investeerder niet de volledige definitieve vrijstelling kan 
genieten. Dit risico wordt beperkt door het feit dat CAVIAR pas Tax Shelter 
investeringen ophaalt wanneer zij zo goed als zeker is dat voldoende andere 
investeringen (buiten Tax Shelter) werden opgehaald. Bovendien weerhoudt het 
wegvallen van de erkenning van Caviar FF als In aanmerking komende 
tussenpersoon, de In aanmerking komende producent er niet van om de nodige 
bijkomende Tax Shelter investeringen met een andere tussenpersoon op te 
halen. 
 
In principe is een vergunning van onbepaalde duur maar indien voorwaarden 
door de emittent niet worden voldaan kan de erkenning worden ingetrokken. In 
zo’n geval zal de emittent een nieuwe erkenning moeten aanvragen, mits in 
achtname van een wachttermijn van 24 maanden. Een erkenning na een 
intrekking is geldig voor een duurtijd van 3 jaar maar is hernieuwbaar. 

2.3.4 Risico van ondermijning van de concurrentiepositie van CAVIAR FILM 
FINANCING 

CAVIAR FILM FINANCING is inderdaad niet de enige In aanmerking komende 
tussenpersoon in het kader van Tax Shelter investeringen. Echter zoals reeds 
aangehaald, maakt CAVIAR FF deel uit van de groep CAVIAR waardoor de groep 
als een geheel een vlekkeloos track record kan voorleggen (zie Bijlage 5) van 
reeds 50 audiovisuele producties die met Tax Shelter werden gefinancierd. Onder 
het Tax Shelter systeem vóór de wetswijziging van 2015 werd 22,6Mio opgehaald 
en 8,7Mio aan Tax Shelter investeringen werd opgehaald binnen het ‘nieuwe’ 
systeem.  
 
Uiteraard is ook binnen de activeiten van een In aanmerking komend 
tussenpersoon niemand immuun voor de wetten van de markt. 
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2.3.5 Risico van afhankelijkheid van CAVIAR FILM FINANCING ten aanzien van 
Caviar Antwerp 

CAVIAR FF heeft een sterke band met CAVIAR. CAVIAR FF kan in theorie echter 
eveneens haar diensten als tussenpersoon aan andere in aanmerking komende 
productievennootschappen aanbieden.. 
 
Hoewel het de betrachting is van CAVIAR FF om bijkomende opdrachten als In 
aanmerking komende tussenpersoon te bekomen bovenop de opdrachten 
komende van Caviar Antwerp, blijft zij afhankelijk van de opdrachten verkregen 
van deze laatste. Wanneer Caviar Antwerp geen opdrachten meer als In 
aanmerking komende tussenpersoon zou gunnen aan CAVIAR FF, zal dit 
nadelige financiële implacties met zich brengen in hoofde van deze laatste. 

2.4 Risico’s met betrekking tot CAVIAR Antwerp 

Om redenen van transparantie wil CAVIAR als groep de Investeerder eveneens 
informeren met betrekking tot de Producent waarmee CAVIAR FILM FINANCING 
hoofdzakelijk zal samenwerken in het kader van audiovisuele producties, met 
name CAVIAR Antwerp. 
 
In het kader van podiumproducties zal niet worden gewerkt met CAVIAR als 
producent maar zal worden samengewerkt met meerdere In aanmerking 
komende producenten waardoor een analyse van deze risico’s enkel op 
individuele basis kan worden omschreven. Dit zal steeds met de Investeerder 
worden opgenomen. Uiteraard kan ten algemene titel worden vermeld dat 
steeds een risico op faillissement zal bestaand in hoofde van deze producenten, 
zoals dit het geval is voor alle vennootschappen. Het faillissement van de 
productievennootschap kan leiden tot het niet behalen van het Tax Shelter-attest 
en dus het niet behalen van het fiscale voordeel. 

2.4.1 Risico’s met betrekking tot het verlies van vergunning door CAVIAR 
Antwerp 

Caviar Antwerp kwalificeert als een binnenlandse vennootschap voor de 
productie van audiovisuele werken in de zin van artikel 194ter WIB. Indien de 
voorwaarden voor het behouden van de erkenning niet worden nageleefd zoals 
bepaald in artikel 194ter WIB92 dan zal deze erkenning worden ingetrokken. Een 
dergelijke intrekking van de erkenning heeft tot gevolg dat het bekomen van het 
Tax Shelter-attest in het gedrang komt. 
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2.4.2 Risico’s met betrekking tot de financiële stabiliteit van CAVIAR Antwerp 

Binnen een sterk fluctuerende sector die financieel onderhevig is aan factoren 
van velerlei aard, onder andere door de betrokkenheid van 
overheidsfinanciering, bestaat voor alle bedrijven binnen de audiovisuele sector 
een risico op faillissement. 
 
Bij een faillissement van CAVIAR Antwerp zal de productie niet worden afgewerkt 
en zal er geen fiscaal attest worden uitgereikt. In geval er geen fiscaal attest kan 
worden uitgereikt kan er geen fiscaal voordeel worden genoten. De verzekering 
dekt echter de meeste gevallen waarin het fiscaal voordeel niet zou kunnen 
worden genoten door de Investeerder. Wij verwijzen naar het hoofdstuk 3.2. 
Tevens zal de bijkomende vergoeding voor de prefinanciering verloren gaan bij 
een eventueel faillissement. 
 
CAVIAR Antwerp kan zowel producent als coproducent zijn bij de producties van 
audiovisuele werken. CAVIAR Antwerp behoudt wel steeds volledige controle en 
onafhankelijkheid zodat de financiële stabiliteit niet in het gedrang komt. In 
geval van co-productie blijft CAVIAR Antwerp eveneens volledige controle en 
onafhankelijkheid bewaren op haar deel van de productie. 
 
CAVIAR Antwerp BVBA is een onderdeel van een grotere groep (structuur cfr. 
infra) die een bepaalde financiële zekerheid, stabiliteit en continuïteit garandeert 
voor de investeerder. Als productiehuis zelf kan CAVIAR tevens de complete 
controle over het productietraject van A tot Z garanderen voor al haar 
producties. Bij een coproductie geldt dat eveneens aangaande haar deel van de 
productie. 
 
Daarnaast kan CAVIAR zich beroepen op een door de jaren heen opgebouwde 
expertise betreffende Tax Shelter en een vlekkeloze track record wat betreft de 
tijdige afronding van alle projecten evenals het verkrijgen van de noodzakelijke 
attesten. (cfr Bijlage 5) 

2.4.3 Afhankelijkheidsrisico tegenover de voornaamste bedrijfsleiding 

De huidige bedrijfsleiding van Caviar Antwerp BVBA bestaat uit  
 CAVIAR GROUP NV (ond.nr.: 0870.626.666 – vertegenwoordigd door Sonar 

Consult Comm.V. (ond.nr.: 0465.868.432 – vertegenwoordigd door Van Roe 
Piet)) 

 Sonar Consult Comm.V. (ond.nr.: 0465.868.432 – vertegenwoordigd door Van 
Roe Piet) 
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 Cut The Mustard BVBA (ond.nr. 0556.860.964 – vertegenwoordigd door 
Blondeau Nicolas) 

 
De bedrijfsleiding vormt een belangrijk element voor de ontwikkeling en 
expansie van CAVIAR. In geval deze personen niet langer actief zouden zijn bij 
CAVIAR Antwerp zou dit mogelijks een negatieve invloed hebben voor de groei 
van CAVIAR. Het voortbestaan van CAVIAR daarentegen zou hierdoor niet in het 
gevaar komen. 
 
Verder bevestigt CAVIAR dat er geen belangenconflicten zijn noch heeft de 
commissaris van CAVIAR hierover ooit opmerkingen gemaakt. Bijgevolg bestaat 
hier geen enkel risico ten opzichte van de investeerder. 

2.4.4 Risico van ondermijning van de concurrentiepositie van CAVIAR 

In elke competitieve sector bestaat het risico op een ondermijning van de 
concurrentiepositie. De producties van CAVIAR worden binnen het bestaande 
audiovisuele veld als gevestigde waarden bestempeld en de samenwerking met 
verschillende actoren binnen het werkveld werd door de jaren heen verzekerd.  
 
CAVIAR heeft reeds projecten gerealiseerd met de gekende Belgische 
televisiezenders zoals EEN (Tabula Rasa, The Spiral, Smaak van De Keyser) en 
VTM (Clan, Connie&Clyde, Patrouille Linkeroever, Amateurs) maar heeft ook 
sterke banden met anderstalige en buitenlandse zenders (The Spiral werd 
gelijktijdig vertoond op de nationale zenders van vijf Europese landen). 
 
Ook voor de distributie van haar films kent CAVIAR een breed netwerk en 
lanceerde reeds projecten via Kinepolis Film Distribution, Wild Bunch, Cinéart, 
Lumière, Belgacom, Telenet, Dutch Filmworks,…. 
 
Dankzij nadruk te leggen op talent slaagt CAVIAR erin om een stevige 
concurrentiepositie te behouden. CAVIAR zet in op het spotten en ontwikkelen 
van talent zodat een loyale en brede creatieve pool kan gelden als de drijvende 
kracht achter CAVIAR. Goede voorbeelden zijn scenariste Malin-Sarah Gozin 
(Clan, Connie & Clyde, Tabula Rasa), Matthias Schoenaerts (die in zijn vroege 
jaren vele projecten bij CAVIAR heeft gedraaid), Raf Reyntjens (die de muziek 
video Papaoutai van Stromae en later de film Paradise Trips regisseerde) en 
natuurlijk de vele debuutfilms die CAVIAR intussen op zijn conto heeft staan. 
 
Dat risico heeft geen invloed op het rendement voor de investeerder, aangezien 
het rendement voor de investeerder is opgebouwd uit enerzijds het fiscaal 
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voordeel en anderzijds de vergoeding voor de prefinanciering en dus niet 
afhankelijk is van het succes van CAVIAR en/of het audiovisuele werk. 

2.4.5 Geen deename in het kapitaal 

De investeerders verwerven geen rechten ten opzichte van CAVIAR Antwerp 
noch ten opzichte van CAVIAR FILM FINANCING. Bijgevolg hebben de 
investeerders geen enkele impact op het beslissingsproces van CAVIAR. Hierdoor 
behoudt CAVIAR volledige onafhankelijkheid ten opzichte van investeerders. 

2.5 Risico’s met betrekking tot het audiovisueel werk of podiumwerk 

2.5.1 Risico verbonden aan de niet‐voltooiing van het audiovisuele werk of 
podiumwerk 

Het risico bestaat dat het audiovisele werk of het podiumwerk nooit wordt 
voltooid en dat de investeerder bijgevolg het fiscaal voordeel waarop hij recht 
had niet ontvangt. 
 
Desalniettemin zal CAVIAR in het geval een productie niet voltooid wordt een 
schadevergoeding aan de investeerder uitkeren in de in hoofdstuk 3-5 
opgesomde gevallen. (zie deel 3 – beperking van de risico’s). 

2.5.2 Risico van het niet realiseren van de vereiste Belgische uitgaven 

Een situatie kan zich voordoen waarbij de (co)producent van een specifiek 
podium- of audiovisueel werk er niet in geslaagd is om voldoende Belgische 
uitgaven in de zin van Artikel 194ter WIB te realiseren. 
In dat geval zal de Investeerder het belastingvoordeel waarop hij aanspraak kon 
maken, verliezen en zal hij waarschijnlijk worden geconfronteerd met eventuele 
boetes en verwijlinteresten opgelegd door de fiscale administratie. 
 
Zowel CAVIAR als Caviar FF hebben diverse controlemechanismen opgezet om 
dit risico te beperken, maar de eindverantwoordelijkheid om effectief, en in de 
vereiste details, voldoende lokale bestedingen te realiseren ligt bij de 
(co)producent. Voor meer info over de beperking van deze risico’s verwijzen wij 
graag naar deel 3 van dit prospectus. 
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2.5.3 Risico’s verbonden aan de sector – onzekerheid van de wetgeving 

De Tax Shelter bestaat sinds 2002. Van bij het begin heeft CAVIAR expertise 
ontwikkeld met betrekking tot de werking van het Tax Shelter systeem. Ook elke 
wijziging werd op de voet gevolgd. 
 
Tijdens de laatste grondige hervorming maakte CAVIAR deel uit van de Tax 
Shelter expertise groep van de VOFTP (Vlaamse Film en TV Producenten Bond 
vzw) die aandrong op een hervorming van de Tax Shelter bij de Federale 
Overheid. 
 
De wetswijziging van 12 mei 2014, was erop gericht om de maturiteit van een 
product dat in oorsprong de correcte en geslaagde intentie had om een impuls 
te zijn voor de audiovisuele sector. Een aantal kinderziekten kunnen met die 
wetswijziging uit het initiële opzet worden gehaald.  
 
Zoals elke wet kan die geamendeerd of zelfs afgeschaft worden. Een dergelijke 
wijziging zou de financiële stabiliteit van de vennootschap in het gedrang 
kunnen brengen. Een eventuele wijziging of afschaffing van die wet zou in 
principe niet met terugwerkende kracht ingevoerd kunnen worden. Bijgevolg 
zouden de gedane investeringen dus hoogst waarschijnlijk hun looptijd kunnen 
uitdoen. 
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Deel 3 
BEPERKING VAN DE RISICO’S 
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3 Beperking van de risico’s 
 
Wat in dit hoofdstuk wordt besproken is van toepassing op audiovisuele werken 
als op podiumwerken. 

3.1 Beleid CAVIAR FILM FINANCING 

3.1.1 Selectie projecten 

Bij het selecteren van een project, worden de voorwaarden voor Europees werk 
vastgesteld onder het bilateraal coproductie akkoord (met het oog op het 
behalen van een erkenningsatest van de Vlaamse gemeenschap) én de 
voorwaarden m.b.t. de Europese en Belgische uitgaven nauw bekeken en 
geverifieerd.  Dat noemen we de ‘Eligability Check’.  
 
Een project komt daarbij ook pas in aanmerking van zodra er genoeg Belgische 
en Europese uitgaven zijn om 30.000 euro aan Tax Shelter op te halen. Dat 
bedrag is vrij laag, omdat Caviar FF openstaat voor beginnend talent (bv kortfilm) 
alsook voor projecten die een sterk verhaal hebben (bv documentaires).  
 
Als een werk door de ‘Eligability Check’ is geraakt, moeten volgende elementen 
aan Caviar FF bezorgd worden: synopsis, script en/of treatment, financieringsplan 
& budget (opgesplitst in BE en niet-BE), belangrijkste personen betrokken 
(producent, regisseur, cast en ander talent) en timing.   

3.1.2 Groen Licht Procedure 

De ‘Groen Licht’-procedure gaat door tijdens een meeting en betekent dat het 
project opgenomen wordt in de portefeuille van Tax Shelter-projecten in 
financiering van CAVIAR FILM FINANCING.  
 
De risico’s van het niet (volledig) behalen van het fiscaal attest worden 
geëvalueerd door onder andere, maar niet uitsluitend, volgende elementen in 
aanmerking te nemen:  
 
 Voldoende financiering bevestigd ten opzichte van de voorziene uitgaven 

(totaal) van het project. Als maatstaf wordt vaak 75% gehanteerd 
 Het Europees budget en Belgisch budget vaststaat 
 Datum van de eerste draaidag of premiere (in het geval van een podiumwerk) 

is gekend 
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 Indekking van risico tot niet voltooiing door een completion bond (zie verder 
voor nadere toelichting)  

 
Zoals reeds vermeld zal CAVIAR FILM FINANCING hoofdzakelijk samenwerken 
met CAVIAR ANTWERP als producent in het kader van audiovisuele prodcties. 
 
In het kader van podiumproducties zal worden samengewerkt met meerdere In 
aanmerking komende producenten waardoor een analyse van deze risico’s enkel 
op individuele basis kan worden omschreven. Dit zal steeds met de Investeerder 
worden opgenomen. 
 
Na de selectie en het ‘Groen Licht’ is een project klaar om in een 
raamovereenkomst opgenomen te worden. Eens een raaomovereenkomst 
ondertekend is, stort de investeerder het bedrag binnen de 3 maanden op de 
bankrekening van Caviar Film Financing. 
 
Tijdens de productie (voor audiovisuele werken is dit de opname- en 
postproductiefase, voor podiumkunsten is dit de repetitieperiode) wordt er 
frequent een update gevraagd van het budget (actuals vs budget). Wanneer de 
postproductie is afgerond in het geval van een audiovisueel werk of na de 
premiere bij een podiumwerk, zal het voltooiingsattest worden aangevraagd 
door de (co)producent. Eens het voltooiingsattest ontvangen werd, zal Caviar 
Film Financing de vereiste fiscale controle aanvragen. Zij zal hierbij de cost-
reports kunnen gebruiken om de kosten te verantwoorden naar de fiscale 
administratie toe. In het geval van podiumwerken zal de Producent en niet Caviar 
Film Financing de vereiste fiscale controle aanvragen. 
 
De storting van de vergoeding voor prefinanciering (EURIBOR 12M + 450bps) 
aan de investeerder zal gebeuren per einde van elk lopend kwartaal na datum 
van de storting tot 18 maanden zijn verstreken of tot het moment van het 
verkrijgen van het Tax Shelter attest indien dit vroeger valt dan het verstrijken 
van 18 maanden na datum van de storting. De som van de rentes die op elk 
einde van elk lopend kwartaal na datum van de storting worden betaald, kan de 
jaarlijkse rente prorata van de effectief verlopen dagen tussen de datum van 
storting en het verstrijken van de 18 maanden of het verkrijgen van het Tax 
Shelter attest, indien deze laatste vroeger valt, evenwel niet overschrijden. 

3.1.3 Project beleid CAVIAR 

CAVIAR heeft als productiehuis voor audiovisuele werken alle aspecten van haar 
(co)productie volledig in eigen handen. Zo worden alle uitgaven en barema’s van 
dag tot dag nauwlettend opgevolgd en gecontroleerd zodat er tijdig kan 
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ingegrepen worden indien dat zou nodig zijn (zelfs indien CAVIAR optreedt als 
co-producent zal zij volledig het budget mee opvolgen, controleren en 
bijsturen). 
 
Door dat beleid kan CAVIAR een tot op heden vlekkeloze track record aantonen 
(zie bijlage 5) waarbij steeds alle projecten tot een goed einde werden gebracht 
en waarbij steeds alle attesten tijdig werden afgeleverd. Deze track record 
getuigt van CAVIAR’s professionaliteit en expertise. 
 
Door dat beleid wordt het risico met betrekking tot het niet ontvangen van een 
fiscaal attest omwille van het niet behalen van de nodige uitgaven tot een 
minimum herleid. Verder zorgt dat beleid er ook voor dat het risico op een te 
lage fiscale waarde van het fiscaal attest grotendeels wordt geneutraliseerd. 
 
In de gevallen waar CAVIAR geen (co)producent is, zal CAVIAR FILM FINANCING 
eveneens van de Producent trachten te bekomen dat zij uitgaven en barema’s 
nauwlettend kan opvolgen en controleren en dat zij in aanbevelingen kan 
formuleren aangaande eventuele bijsturing. 
 
Indien bovenstaand beleid toch niet voldoende zou zijn om de risico’s zoals 
besproken in het vorige hoofdstuk te neutraliseren voorziet CAVIAR nog in een 
verzekering (3.3), desgevallend een completion bond (3.4) en, in bepaalde 
gevallen een schadevergoeding (3.5). 
 

3.1.4 Niet‐voltooiing 

 
Het risico van niet-voltooiing van het audiovisuele werk wordt beperkt door het 
feit dat CAVIAR verantwoordelijk is voor de productie en die steeds in handen 
van de groep rond CAVIAR blijft. Intussen kan CAVIAR ook een vlekkeloze track 
record voorleggen waarbij voor alle projecten tijdig de nodige attesten werden 
verkregen (zie Bijlage 5). Wanneer Caviar FF niet zou samenwerken met Caviar 
Antwerp in het kader van producties beperkt Caviar FF dit risico zo veel als 
mogelijk door een nauwkeurige opvolging en bijstand van of aan de In 
aanmerking komende producent. Verder tracht Caviar FF het risico op niet-
voltooing voor deze gevallen te beperken door pas Tax Shelter-investeringen op 
te halen wanneer de overige financiering van het project rond is. 
 
Het risico van niet-voltooiing van een Podiumproductie beperkt Caviar FF door 
een nauwkeurige opvolging en bijstand aan de In aanmerking komende 
producent. We verwijzen eveneens naar deel 3 van dit prospectus. 
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Het risico van niet voltooiing van het audiovisele werk of het podiumwerk kan in 
principe worden afgeschermd door gebruik te maken van een ‘completion bond’. 
Maar zoals eerder gesteld zal een ‘completion bond’ enkel worden afgesloten 
indien CAVIAR hier een verhoogd risico ziet in de productie. Voor de werking van 
deze ‘completion bond’ verwijzen wij naar bijlage 8. 
 

3.2 Verzekering Tax Shelter 

Het fiscale voordeel wordt gewaarborgd door een verzekering afgesloten door 
de producent. De verzekering wordt afgesloten bij Vander Haeghen & Co of 
Circles Group. De investereerder wordt steeds voorafgaandelijk geïnformeerd 
welke van voornoemde verzekeraars het desbetreffende project verzekert. 

3.2.1 Verzekeringsvoorwaarden 

Indien aan één van de onderstaande voorwaarden niet is voldaan, is de dekking 
niet verworven en onbestaande en zal de vergoeding ten behoeve van de 
investeerder in het kader van deze verzekering niet verworven zijn. Voor de 
volledigheid worden de voorwaarden van beide verzekeraars in bijlage 
opgenomen. Evenwel, de voornaamste voorwaarden zijn: 
 
 Bij ondertekening van de verzekeringspolis 

1. Investeerder en/of zijn tussenpersoon hebben een schriftelijke 
bevestiging ontvangen van de productievennootschap dat zij 
volgend punt zullen respecteren: Minstens 90 % van de waarde van 
het Tax Shelter attest uit te geven in België. Van deze 90 % dient 70 
% van deze Uitgaven rechtstreeks verband te houden met de 
productie en moeten deze Uitgaven plaatsvinden in een periode 
van maximaal 18 maanden (24 maanden wat betreft animatiefilms 
en podiumwerken) na ondertekening van de Raamovereenkomst 
met de Investeerder. 

2. Onder toezicht van de tussenpersoon verbindt de 
productievennootschap en/of de investeerder zich ertoe:  
1. Dat het audiovisueel werk voldoet aan de definitie 

vooropgesteld door art. 194ter WIB. Dat de 
podiumproductie voldoet aan de bepalingen van art. 194ter/ 
1 WIB. 

2. Dat maximaal 50% van het totale productiebudget 
gefinancierd wordt via Tax Shelter 
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3. Om zo spoedig mogelijk en ten laatste binnen de termijn 
voorzien in de wetgeving de Raamovereenkomst aan te 
melden bij de bevoegde Federale Overheidsdienst 

4. Het dossier met de verzekeringsvoorwaarden ter 
beschikking te stellen van de verzekeraar indien deze dit 
vraagt 

5. De documenten aan de investeerders te overhandigen welke 
bevestigen dat het audiovisueel werk voldoet aan de 
wettelijke vereisten 

6. Dat het werk voor minstens 80% gefinancierd is 
7. Dat de investeerder de totale som van zijn investering ten 

laatste 3 maanden na ondertekening van de 
raamovereenkomst overmaakt 

 
 
 Eens de raamovereenkomst ondertekend is verbinden de 

productievennootschap en/of de tussenpersoon er zich toe: 
1. Dat de uitgaven niet dateren van voor ondertekening van de 

raamovereenkomst 
2. De Tax Shelter attesten aan te vragen bij de FOD Financiën 

wanneer het audiovisueel werk beëindigd is of binnen de 31 
dagen volgend op de Première wanneer het een 
podiumproductie betreft.  

3. Vanaf ontvangst van de Tax Shelter attesten uitgegeven door 
de FOD Financiën deze over te maken aan de Investeerders ( en 
dit ten laatste op 31 december van het 4de jaar volgend op de 
ondertekening van de Raamovereenkomst) 

3.2.2 Zijn uitgesloten van de waarborg 

 Indien het verlies van de verkregen belastingvoordelen voortvloeit uit de 
niet-naleving door een Investeerder van de verplichtingen die hij krachtens 
de Raamovereenkomst of de bepalingen van het Artikel heeft. Deze 
verplichtingen zijn meer bepaald: 

1. Dat de Investeerder een Belgische vennootschap is en/of een 
belastingplichtige bedoeld in Artikel 227, 2° van het WIB 

2. Dat de Investeerder geen Belgische vennootschap voor de 
productie van Audiovisuele werken is, noch een tv omroep 

3. Dat de Investeerder geen kredietinstelling is 
4. Dat de Investeerder de totaliteit van zijn investering ten laatste 

binnen de 3 maanden volgend op de ondertekening van de 
Raamovereenkomst aan de Productievennootschap heeft betaald 
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5. Dat de Investeerder binnen de termijn die bepaald is voor het 
indienen van de aangifte in de inkomstenbelasting voor het 
belastbare tijdperk gedurende dewelke hij een definitieve 
vrijstelling vraagt, geen kopij van het Tax Shelter attest, die hij 
eerder ontvangen heeft, heeft toegevoegd. 

 
 Indien de In aanmerking komende tussenpersoon niet voldoet aan de 

opgelegde voorwaarden inzake de statuten en de verzekering 
beroepsaansprakelijkheid. 

 
Inzake uitsluitingen van de waarborg wordt eveneens verwezen naar de 
algemene voorwaarden van Vander Haegen & Co (punt 4.2) en Circles (punt 
2.2.2) opgenomen in bijlage tot deze prospectus. Noteer echter dat bijkomende 
uitsluitingen kunnen worden voorzien in de bijzondere voorwaarden van deze 
waarborgen. 

3.3 Completion bond 

Indien CAVIAR het risico van bepaalde producties op het niet voltooid raken van 
een audiovisueel of podiumwerk hoger inschat kan CAVIAR een bijzondere 
verzekering van de producent eisen, namelijk de completion bond. 
 
Het afsluiten van een dergelijke verzekering gebeurt enkel per uitzonderlijk geval 
(indien het bestuur van oordeel is dat een bepaalde film- of podiumproductie 
kan gekwalificeerd worden als risicovol) en kan niet als regel voor alle producties 
gelden. 
 
Deze verzekering wordt in dergelijke uitzonderlijke gevallen afgeleverd door 
Vander Haeghen & Co of Circles Group. 
 
Noteer in dit verband dat een completion bond niet voor een bredere dekking in 
hoofde van de In aanmerking komende investeerder zorgt, maar Caviar wel een 
grotere kans biedt om een cash vergoeding te betalen indien er iets mis loopt. 
Hierdoor kan Caviar haar engagement ten aanzien van de investeerder nakomen 
en de schadevergoeding effectief uitbetalen indien het fiscale attest niet of niet 
volledig wordt afgeleverd. 
 
Voor bijkomende achtergrond met betrekking tot de werking van een dergelijke 
verzekering verwijzen wij naar bijlage 8 (Engelstalig). 
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3.4 Schadevergoedingen 

CAVIAR als Producent verbindt zich ertoe om in volgende opgesomde gevallen 
(en voor zover die zijn oorzaak vinden in een aan CAVIAR als de Producent 
toerekenbare tekortkoming) een schadevergoeding te betalen aan de 
Investeerder (de schadevergoeding is beperkt tot het bedrag van de 
verschuldigde belasting, de verwijlinteresten en de belastingverhoging op het 
gedeelte van de belasting dat proportioneel verband houdt met de bij 
toepassing van de raamovereenkomst voorheen vrijgestelde winst): 
 
 In geval het Audiovisuele werk niet wordt geproduceerd 
 In geval het Audiovisuele werk onvoldoende in aanmerking komende 

productie- en exploitatie-uitgaven zou hebben opgeleverd in België binnen 
de 18 maanden na de ondertekening van de Raamovereenkomst (bij 
animatiefilms en –series bestemd voor televisie bedraagt de termijn 24 
maanden) 

 In geval het totaal van de uitgaven verricht in België welke rechtstreeks 
verbonden zijn aan de productie minder bedragen dan 70% van de productie 
en exploitatie-uitgaven die in België werden gemaakt. 

 In geval het fiscaal attest niet werd afgeleverd 
 
Zie artikel 10 van het ontwerp van raamovereenkomst (bijlage 7). 
 
Indien het fiscaal voordeel lager ligt dan het voorziene fiscaal voordeel verbindt 
CAVIAR zich er als producent toe om het verschil te vergoeden aan de 
investeerder, onder de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 10 van het 
ontwerp van raamovereenkomst (bijlage 7). 
 
Er zal geen schadevergoeding verschuldigd zijn door CAVIAR als producent 
indien zij door overmacht verhinderd is geworden datgene te geven of doen 
waartoe zij zich had verbonden. 
 
Indien de investeerder verhaal wenst uit te oefenen, zal hij de In aanmerking 
komende producent schriftelijk, per aangetekende brief in gebreke stellen met 
vermelding van de inbreuk of omstandigheid waarvoor hij verhaal wenst uit te 
oefenen en met vermelding van het bedrag dat hij overeenkomstig voorgaande 
bepalingen als schadevergoeding vordert. 
 
In de gevallen waar CAVIAR niet optreedt als producent en bijgevolg waar 
uitsluitend CAVIAR FF optreedt als In aanmerking komende Tussenpersoon zal 
CAVIAR FF steeds beogen dat de producent een gelijke schadevergoeding 
toekent aan de investeerder en in dezelfde gevallen zoals CAVIAR dit doet 
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wanneer zijzelf producent is. CAVIAR FF zal hiervoor de nodige nadruk leggen bij 
de In aanmerking komende producent. Met andere woorden wordt bij de 
producent aangedrongen om een schadevergoeding te betalen aan de In 
aanmerking komende investeerder: 
 
 In geval het Audiovisuele of podiumwerk niet wordt geproduceerd of in 

Première gaat 
 In geval het Audiovisuele of podiumwerk onvoldoende in aanmerking 

komende productie- en exploitatie-uitgaven zou hebben opgeleverd in 
België binnen de 18 maanden na de ondertekening van de 
Raamovereenkomst (bij animatiefilms en –series bestemd voor televisie 
alsook voor podiumproducties bedraagt de termijn 24 maanden) 

 In geval het totaal van de uitgaven verricht in België welke rechtstreeks 
verbonden zijn aan de productie minder bedragen dan 70% van de productie 
en exploitatie-uitgaven die in België werden gemaakt. 

 In geval het fiscaal attest niet werd afgeleverd 

3.5 Fiscale ruling 

Om investeerders steeds de nodige fiscale zekerheid te kunnen bieden heeft 
CAVIAR een ruling in verband met het eigen Tax Shelter aanbod voor 
audiovisuele werken bekomen op 15/12/2016 ter bevestiging dat de 
raamovereenkomst m.b.t audiovisuelewerken in principe  in overeenstemming is 
met de wettelijke bepalingen van artikel 194ter WIB. In paragraaf 119 van de de 
voorafgaande beslissing in fiscale zaken, wordt bevestigd dat: “De 
raamovereenkomst in bijlage voldoet aan de bepalingen van artikel 194ter WIB 92 
voor zover de datum dan de erkenning van de in aanmerking komende 
productievennootschap wordt vermeldt in de raamovereenkomst.” 
 
De ruling zorgt ervoor dat er fiscale afstemming bestaat omtrent het Tax Shelter 
aanbod en meer bepaald over het voldoen aan de desbetreffende voorwaarden 
zoals gesteld in artikel 194ter WIB (audiovisuele werken). Noteer evenwel dat de 
ruling geen garantie inhoudt dat het Aanbod/de investering an sich effectief 
voldoet aan de voorwaarden gesteld door de rulingcommissie om conform tze 
zijn aan artikel 194ter WIB. 
 
De ruling werd aangevraagd en verkregen door Caviar Antwerp BVBA in haar 
hoedanigheid als In aanmerking komende producent. In de ruling wordt echter 
duidelijk gesteld dat Caviar FF fungeert als In aanmerking komende 
tussenpersoon.  
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In hoofdorde verduidelijkt de ruling welke kosten als direct en welke als indirect 
gelden in het kader van de berekeningsmethode van ondermeer de Fiscale 
waarde van het Tax Shelter-attest (zie verder) inzake audiovisuele werken. 
Paragraaf 121 van de ruling bevestigt dat: “Het maximaal op te halen bedrag door 
de producent inzake een audiovisueel werk bedraagt 33,87% van de kwalificerende 
uitgaven om het volledige fiscaal voordeel aan alle investeerders te kunnen 
verschaffen indien aan alle gestelde voorwaarden maximaal is voldaan.” 
 
De raamovereenkomst zoals deze werd overhandigd aan de Dienst 
Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken inzake audiovisuele werken, bleef op 
fiscaal technisch vlak ongewijzigd waardoor de raamovereenkomst zoals 
opgenomen in bijlage als conform met de ruling moet worden aanschouwd. 
Noteer evenwel dat deze bevestiging met betrekking tot de 
raamoverovereenkomst geen garantie inhoudt dat het Aanbod/de investering an 
sich effectief voldoet aan de voorwaarden van artikel 194ter WIB. 
 

3.6 Engagementen en verklaringen van CAVIAR FF 

 
In artikel 9 van de raamovereenkomst werd een opsomming opgenomen van de 
engagementen en verklaringen van CAVIAR FF. 
Onderstaand werden deze engagementen en verklaringen overgenomen (zie 
ook bijlage 7). 
 
1. CAVIAR FF is door de minister bevoegd voor Financiën op datum van 

02/09/2016 als In Aanmerking komend Tussenpersoon voor audiovisuele 
werken erkend volgens de procedure waarvan de Koning de modaliteiten 
en voorwaarden bepaalt. Op 30/06/2017 ontving CAVIAR FF eveneens een 
erkenning als In aanmerking komende tussenpersoon voor podiumwerken 
in het kader van het Tax Shelter stelsel. 

 
2. CAVIAR FF neemt de verbintenis op zich de wetgeving die betrekking 

heeft op het Tax Shelter stelsel na te leven, en meer in het bijzonder, § 12 
van artikel 194ter WIB 1992. 

 
3. CAVIAR FF verklaart dat de Investeerder op geen enkele wijze inspraak 

kan eisen in de artistieke creatie, productionele en inhoudelijke uitwerking 
van het Audiovisuele Werk. 

 
4. CAVIAR FF verbindt zich ertoe de Raamovereenkomst binnen de maand 

na ondertekening aan te melden bij de Federale Overheidsdienst 
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Financiën. 
 
5. CAVIAR FF verklaart dat de door de Investeerder in toepassing van artikel 

4 gestorte som, indien deze storting gebeurt binnen de daarin vermelde 
termijn, drie maanden vóór de aflevering van het Tax Shelter-attest is 
gestort. 

 
6. CAVIAR FF verklaart dat hij op het ogenblik van het ondertekenen van de 

Raamovereenkomst geen achterstallen heeft bij de Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid, ten blijke waarvan een attest9 van de Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid als bijlage bij de raamovereenkomst wordt gevoegd. 

3.7 Engagementen en verklaringen van CAVIAR Antwerp 

In artikel 7 van de raamovereenkomst werd een opsomming opgenomen van de 
engagementen en verklaringen van CAVIAR Antwerp. 
Onderstaand werden deze engagementen en verklaringen overgenomen (zie 
ook bijlage 7). 
 

1. CAVIAR Antwerp is een naar Belgisch recht besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid, waarvan de maatschappelijke zetel, de 
voornaamste inrichting of zetel van bestuur of beheer in België is 
gevestigd; 

 
2. CAVIAR Antwerp is niet van de toepassing van de vennootschapsbelasting 

uitgesloten; 
 

3. CAVIAR Antwerp is geen televisieomroep, noch een daaraan verbonden 
onderneming, en heeft als voornaamste doel, de ontwikkeling en de 
productie van audiovisuele werken. Voor de volledige omschrijving van 
het maatschappelijk doel, wordt verwezen naar de statuten die als bijlage 
zijn gevoegd; 

 
4. CAVIAR Antwerp verbindt zich ertoe de Raamovereekomst binnen de 

maand na ondertekening aan te melden bij de Federale OverheidsDienst 
Financiën; 

 
5. CAVIAR Antwerp verbindt er zich toe het definitieve bedrag dat zal 

worden aangewend tot uitvoering van de Raamovereenkomst door de 

                                                 
9 Caviar FF vraagt elk kwartaal een nieuw attest aan bij de bevoegde diensten. Het laatste attest ten tijde 
van publicatie van het prospectus dateert van 25 oktober 2018 
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vrijstelling van de winst te beperken tot ten hoogste 50% van de 
begroting van de totale uitgaven van het in aanmerking komend werk, 
voor het geheel van de in aanmerking komende investeerders en om alle 
gestorte bedragen binnen de drie maanden na ondertekening van huidige 
overeenkomst, daadwerkelijk aan te wenden voor de uitvoering van deze 
begroting; 

 
6. CAVIAR Antwerp verklaart, samen met de aanvraag voor een Tax Shelter-

attest, aan de Federale OverheidsDienst Financiën over te leggen, de 
hierna volgende documenten: 

 
a. het certificaat waarin de betrokken gemeenschap bevestigt dat het 

Audiovisuele Werk beantwoordt aan de definitie van een in 
aanmerking komend werk zoals bedoeld in artikel 194 ter § 1, 
eerste lid, 4° WIB 1992 zoals gevoegd bij de Raamovereenkomst als 
bijlage 1; en 

b. een document waarin de betrokken gemeenschap bevestigt dat 
het werk is voltooid en dat de in toepassing van artikel 194 ter WIB 
1992 uitgevoerde globale financiering van het werk is uitgevoerd in 
overeenstemming met de voorwaarde en de grens zoals bedoeld in 
artikel 194 ter § 4, 3° WIB 1992.  

 
7. CAVIAR Antwerp verklaart de overdracht van het Tax Shelter-attest binnen 

de maand na overdracht te melden aan de Investeerder of het attest aan 
deze laatste (digitaal) ter beschikking te stellen; 

 
8. CAVIAR Antwerp verbindt er zich toe dat ten minste 70 % van 

kwalificerende productie- en exploitatieuitgaven in de Europese 
Economische Ruimte, uitgaven zijn die rechtstreeks verbonden zijn met de 
productie en de exploitatie zoals bedoeld in artikel 194 ter § 1, eerste lid, 
8° WIB 1992 en dat ten minste 70 % van de productie- en exploitatie-
uitgaven die in België worden gedaan, uitgaven zijn die rechtstreeks 
verbonden zijn met de productie en de exploitatie; 

 
9. CAVIAR Antwerp verklaart dat de totale fiscale waarde van de Tax Shelter-

attesten per Audiovisueel Werk maximaal € 15.000.000,00 bedraagt; 
 

10. CAVIAR verbindt er zich toe overeenkomstig artikel 194 ter § 1, eerste lid, 
8° WIB 1992, in België uitgaven te doen die rechtstreeks verbonden zijn 
met de productie en de exploitatie van het Audiovisuele Werk ten belope 
van 90 % van de fiscale waarde van het Tax Shelter-attest; 
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11. CAVIAR Antwerp verbindt er zich toe dat het Tax Shelter-attest 
daadwerkelijk wordt afgeleverd en dit uiterlijk op 31 december van het 
vierde jaar volgend op het jaar waarin de Raamovereenkomst wordt 
getekend; 

 
12. CAVIAR Antwerp verklaart dat de door de Investeerder in toepassing van 

artikel 4 gestorte som, indien deze storting gebeurt binnen de daarin 
vermelde termijn, drie maanden vóór de aflevering van het Tax Shelter-
attest is gestort; 

 
13. CAVIAR Antwerp verklaart dat zij op het ogenblik van het ondertekenen 

van de Raamovereenkomst geen achterstallen heeft bij de Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid, ten blijke waarvan een attest van de Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid; 
 

14. CAVIAR Antwerp verklaart dat alle voorwaarden die betrekking hebben op 
de hoedanigheid, de grens, het maximum, de termijn en territorialiteit, 
zoals bedoeld in artikel 194 ter WIB 1992, (zullen) worden nageleefd; 

 
15. CAVIAR Antwerp verbindt er zich toe in de eindgeneriek van het 

Audiovisueel Werk de steun te vermelden die door de Belgische wetgever 
werd aangebracht inzake de Tax Shelter; 

 
16. CAVIAR Antwerp neemt de verbintenis op zich de wetgeving die 

betrekking heeft op het Tax Shelter stelsel na te leven, en meer in het 
bijzonder, § 12 van artikel 194ter WIB 1992; 

 
17. CAVIAR Antwerp verklaart dat de Investeerder op geen enkele wijze 

inspraak kan eisen in de artistieke creatie, productionele en inhoudelijke 
uitwerking van het Audiovisuele Werk. 

3.8 Engagementen en verklaringen van andere Producenten dan CAVIAR 
Antwerp 

Wanneer CAVIAR FILM FINANCING in zee zou gaan met een andere 
(co)Producent dan CAVIAR Antwerp, spreekt het voor zich dat zij aan de andere 
(co)Producent dezelfde engagementen als opgesomd in hoofdstuk 3-8 zal eisen 
dewelke eveneens in de raamovereenkomst voorgelegd aan de Investeerder 
zullen worden opgenomen.   
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4 Verantwoordelijken van het prospectus 

4.1 Verklaring 

De zaakvoerders van CAVIAR FILM FINANCING, vertegenwoordigd door Nicolas 
Blondeau, nemen de aansprakelijkheid voor dit prospectus op en verklaren, 
nadat alle redelijke maatregelen daartoe getroffen te hebben, dat de gegevens 
in dit prospectus naar hun weten overeenstemmen met de werkelijkheid en geen 
weglatingen bevatten die de draagwijdte van die informatie aantast. 

4.2 Controle van de rekeningen 

Daar CAVIAR FF in 2016 werd opgericht en haar eerste boekjaar aflsuit per 
31/12/2017, is er op datum van goedkeuring van dit prospectus enkel voor het 
eerste boekjaar een jaarrekening beschikbaar.  
 
CAVIAR Antwerp heeft BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. (BE 0431.088.289) – 
Guldensporenpark 100/K, 9820 Merelbeke, vertegenwoordigd door Catry Veerle, 
aangesteld als commissaris. 
 
De jaarrekeningen van CAVIAR FF, CAVIAR Antwerp en CAVIAR GROUP zijn 
beschikbaar op de website van de Nationale Bank, www.balanscentrale.be. 
 
Tevens kunnen deze opgevraagd worden bij CAVIAR. 
 
De verklaringen van de commissaris met betrekking tot de 4 laatste boekjaren 
(2014, 2015, 2016 en 2017) kunnen worden nagelezen in deel 6 (Informatie 
betreffende CAVIAR). De verslagen kunnen in bijlage 2 worden geraadpleegd. 
Deze verklaringen waren zonder voorbehoud. 

4.3 Contactgegevens 

 

CAVIAR FILM FINANCING BVBA 
Maatschappelijke zetel: Havenlaan 75, 1000 Brussel 
Telefoon: +32 2 423 23 00 
E-mail: taxshelter@caviar.tv 
Website: www.taxshelter.caviar.tv 
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CAVIAR Antwerp BVBA 
Maatschappelijke zetel: Liersesteenweg 38 E, 2800 Mechelen 
Telefoon: +32 2 423 23 00 
E-mail: info.brussels@caviar.tv 
Website: www.caviar.tv 

 
Het prospectus is beschikbaar in het Nederlands. Deze prospectus is ook 
beschikbaar op de website van CAVIAR FF (https://taxshelter.caviar.tv/tax-
shelter/onze-prospectus---waarschuwing) en van de FSMA (www.fsma.be) en kan 
tevens aangevraagd worden per e-mail (taxshelter@caviar.tv). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

 

 

 
 
 
 

63

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Deel 5 
VOORSTELLING VAN HET AANBOD 
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5 Voorstelling van het aanbod 

5.1 Structuur van het aanbod 

Tijdens de geldigheidsduur van dit prospectus (i.e. 4 december 2018 tot 3 
december 2019 tenzij vroegere afsluiting in het geval het maximaal op te halen 
bedrag van € 8.000.000,00 is bereikt, doet CAVIAR FF een continu aanbod om in 
te schrijven op het aanbod. 
 
De emittent biedt geen bundels aan. Elke investering gebeurt in één enkel 
audiovisueel werk of één enkele Podiumproductie waarvoor een afzonderlijke 
raamovereenkomst dient te worden getekend. De emittent maakt geen gebruik 
van bundels om transparantie en eenduidigheid ten aanzien van de investeerder 
te garanderen. 
 
Investeringen in verschillende producties is uiteraard mogelijk, hiervoor zullen 
verschillende overeenkomsten worden opgesteld tussen de emittent, de 
Producent en de investeerder per werk. 
 
De emittent voorziet in een minimuminvestering van 5.000 euro. Het maximaal 
bedrag van de fiscale vrijstelling bedraagt € 750.000,00 (zie punt 6.5). 
 
Een investering in het aanbod is een storting zonder terugbetaling op termijn en 
houdt geen deelneming in, in het kapitaal van de emitent. De emittent van dat 
aanbod verbindt er zich wel toe om in ruil voor de investering a) een vergoeding 
te betalen en b) verplichtingen na te leven opdat de investeerder recht heeft op 
een fiscaal attest en hiermee gepaard gaande een fiscaal voordeel. 
 
Zie bijlage 7 voor een ontwerp van de raamovereenkomst waarin de 
verplichtingen met betrekking tot de storting, prefinanciering, 
schadevergoeding, engagementen, etc. kunnen worden geraadpleegd. 

5.2 Doel 

Het doel van het aanbod is om te voorzien in de financiering van audiovisuele 
werken en podiumwerken. De opgehaalde gelden zullen worden geïnvesteerd 
overeenkomstig de bepalingen van artikelen 194ter, 194ter/1 en 194ter/2 WIB in 
erkende audiovisuele werken of erkende podiumwerken. Het aanbod is niet 
verhandelbaar. 
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5.3 Periode 

De looptijd van het aanbod is beperkt in tijd en loopt van 4 december 2018 tot 3 
december 2019, tenzij vroegere afsluiting in het gaval dat het maximaal op het 
halen bedrag van € 8.000.000,00 is bereikt. 

5.4 Doelgroep 

Het aanbod is voorbehouden aan vennootschappen die kunnen genieten van het 
Tax Shelter regime, zijnde Belgische vennootschappen die aan de Belgische 
vennootschapsbelasting zijn onderworpen en aan Belgische inrichtingen van 
buitenlandse vennootschappen die in België onderworpen zijn aan de belasting 
van niet inwoners welke hun belastbare winsten in België realiseren en die geen 
productievennootschappen, televisieomroepen of kredietinstellingen zijn. 
 
Verder is het aanbod voornamelijk gericht op vennootschappen die belast 
worden aan het basistarief van de vennootschapsbelasting (29,58%). 
Desalniettemin is het mogelijk voor vennootschappen die onderworpen worden 
aan het in artikel 215 WIB bedoelde verlaagd opklimmend tarief om ook in te 
tekenen op dit aanbod. Voor deze rechtspersonen kan het rendement zoals 
vermeld in dit prospectus hoger negatief zijn (-22,23% bij een aanslagvoet van 
20,04% en dit inclusief de positieve vergoeding voor prefinanciering). Noteer dat 
de hier aangehaalde rendementen geldig zijn voor stortingen vanaf 1 juli tot en 
met 31 december 2018. 
 
Gelieve op te merken dat de informatie in deze prospectus slechts een 
samenvatting vormt van de toepasselijke fiscale bepalingen, die mogelijk 
gewijzigd kunnen worden. Bijgevolg dient iedere investeerder zijn specifieke 
situatie te bekijken met zijn fiscale raadgever. 

5.5 Bedrag van het fiscale voordeel 

Ten name van de in aanmerking komende investeerder wordt de belastbare 
winst in het belastbaar tijdperk waarin de raamovereenkomst is getekend 
voorlopig vrijgesteld ten belope van 356% van de sommen waartoe de 
investeerder zich in de loop van het belastbaar tijdperk in uitvoering van de 
raamovereenkomst verbonden heeft voor zover deze werkelijk door de 
investeerder gestort zijn binnen de drie maanden na de ondertekening van deze 
raamovereenkomst. 
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Per belastbaar tijdperk wordt de vrijstelling verleend ten belope van een bedrag 
beperkt tot 50%, met een maximum van € 750.000,00, van de belastbare 
gereserveerde winst van het belastbaar tijdperk. 
 
Indien een belastbaar tijdperk geen of onvoldoende winst oplevert om de 
sommen ter uitvoering van de raamovereenkomst te kunnen aanwenden, wordt 
de voor dat belastbaar tijdperk niet verleende vrijstelling achtereenvolgens 
overgedragen op de winst van de volgende belastbare tijdperken, waarbij de 
vrijstelling per belastbaar tijdperk nooit hoger mag zijn dan de in het vorige lid 
gestelde grenzen. 
 
De voorlopige vrijstelling wordt slechts verleend en behouden wanneer: 
 
 De vrijgestelde winst op een afzonderlijke rekening van het passief van de 

balans geboekt is en blijft tot op de datum waarop het Tax Shelter attest door 
de producent aan de investeerder wordt afgeleverd 

 De vrijgestelde winst niet tot grondslag dient voor de berekening van enige 
beloning of toekenning tot op de datum waarop het Tax Shelter attest door 
de in aanmerking komende producent aan de in aanmerking komende 
investeerder wordt afgeleverd 
 

 Het totaal van de door het geheel van in aanmerking komende investeerders 
daadwerkelijk gestorte sommen (in uitvoering van de raamovereenkomst), 
niet meer bedraagt dan 50% van het totale budget van de kosten voor het in 
aanmerking komend werk en het daadwerkelijk voor de uitvoering van dat 
budget werd aangewend 

 
 De vrijgestelde winst beperkt is tot 172% van de uiteindelijk verwachte fiscale 

waarde van het Tax Shelter attest zoals vermeld in de raamovereenkomst 
 
De voorlopige vrijstelling wordt slechts definitief toegekend indien het Tax 
Shelter attest daadwerkelijk wordt afgeleverd en dat uiterlijk op 31 december 
van het vierde jaar volgend op het jaar waarin de raamovereenkomst wordt 
getekend. 
 
Bij ontvangst van het Tax Shelter attest kan de investeerder de vrijgestelde 
reserve overdragen naar de beschikbare reserve. Conform advies nummer 
2015/1 van de Commissie voor Boekhoudkundige normen, kan die overdracht 
rechtstreeks op de balans worden geboekt, maar is het echter aangewezen om 
eerst een onttrekking aan de belastingvrije reserves te boeken en vervolgens een 
bestemming te geven aan het resultaat, bijvoorbeeld een toevoeging aan de 
beschikbare reserves (zie randnr. 15 CBN 2015/1 dd. 13/05/2015). 
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5.6 Vergoeding prefinanciering  

Artikel 194ter §6 WIB bepaalt dat voor de periode verstreken tussen de datum 
van de eerste betaling op grond van de raamovereenkomst en het ogenblik 
waarop het Tax Shelter attest door de In aanmerking komende 
productievennootschap aan de in aanmerking komende investeerder wordt 
afgeleverd, maar met een maximum van 18 maanden, kan de in aanmerking 
komende productievennootschap aan de in aanmerking komende investeerder 
een som betalen berekend op de in het kader van de raamovereenkomst 
effectief uitgevoerde betalingen die worden verricht ter verkrijging van het Tax 
Shelter attest, pro-rata van de verlopen dagen, en waarvan de maximumrente 
gelijk is aan het gemiddelde van EURIBOR 12 maanden van de laatste dag van 
elke maand van het kalenderhalfjaar dat voorafgaat aan de betaling, verhoogd 
met 450 basispunten. 
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Voorbeeld:   
 
Bedrijf X sloot een raamovereenkomst in het kader van een audiovisueel werk af 
op 23/05/2018 en heeft maximaal 3 maanden de tijd om de storting te voldoen. 
Op 05/07/2018 werd het geïnvesteerde bedrag door bedrijf X gestort. Dit 
betekent dat het rendement gebaseerd is op de EURIBOR die tussen 1 januari en 
30 juni 2018 van toepassing is. 
 
 

 
 

 
Het % voor de vergoeding van prefinanciering van deze investeerder zal dus 
gelijk zijn aan - 0,188% + 4,500% = 4,312% en dit gedurende de looptijd van de 
investering met een maximum van 18 maanden. Het hier bedoelde rendement 
van 4,312% betreft het bruto rendement, met andere woorden vóór belastingen. 
 

 
 

                   
 

Op onze Tax Shelter website vindt u ook een concreet voorbeeld van het meest 
recente rendement. 
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De maximale bruto rente op een termijn van 18 maanden bedraagt dus 6,468% 
(4,312% x 18/12). De netto rente bedraagt bijgevolg 4,555% (rekening houdend 
met een basistarief in de vennootschapsbelasting van 29,58%). Noteer dat deze 
rente geldig is voor investeringen tot en met 31/12/2018. 

5.7 Totale opbrengst over de totale duurtijd van de investering 

Dit aanbod houdt dus een investering in waarvoor een fiscaal voordeel kan 
worden genoten alsook het verkrijgen van een vergoeding in het kader van de 
prefinanciering (i.e periode tussen storting en ontvangst fiscaal attest). 
 
Aan de hand van een voorbeeld zal worden geïllustreerd wat de mogelijke 
opbrengst is van dat aanbod. 
 
Dit voorbeeld houdt rekening met het basistarief in de vennootschapsbelasting 
van 29,58%. Verder werd in dit voorbeeld rekening gehouden met de volledige 
looptijd (i.e. 18 maanden) van de investering om het rendement tot uitdrukking 
te brengen en werd er vanuit gegaan dat alle voorwaarden werden nageleefd. De 
vergoeding voor de prefinanciering zoals in dit voorbeeld uitgedrukt is van 
toepassing voor de raamovereenkomsten waarvan de betaling is ontvangen in 
de periode 1 juli 2018 tot 31 december 2018 Voor betalingen ontvangen vanaf 1 
januari 2019 dient die te worden herberekend. 
 
Indien een investeerder geniet van het verlaagd opklimmend tarief negatief zijn 
(-22,23% 10 ). In dergelijk geval (i.e. belastbaar inkomen van minder dan € 
100.000,00) dient de investeerder samen met zijn fiscaal raadgever / boekhouder 
de impact van dat verlaagd tarief op het rendement van zijn investering te 
onderzoeken. 
 
Voorbeeld:  
 
Tax Shelter investering € - 50.000,00
Fiscaal voordeel (investering x 356% x 29,58%) € 52.652,40
Bruto interesten (*) € 3.234,25
Belasting op interesten (29,58%) € - 956,69
Netto opbrengst € 4.929,96
Netto opbrengst % € 9,86%
 

                                                 
10 en dit inclusief de positieve vergoeding voor prefinanciering 
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(*) artikel 194ter §6 WIB: Voor de periode verstreken tussen de datum van de 
eerste betaling op grond van een raamovereenkomst en het ogenblik waarop 
het Tax Shelter-attest door de in aanmerking komende productievennootschap 
aan de in aanmerking komende investeerder wordt afgeleverd, maar met een 
maximum van 18 maanden, kan de in aanmerking komende 
productievennootschap aan de in aanmerking komende investeerder een som 
betalen berekend op de in het kader van de raamovereenkomst effectief 
uitgevoerde betalingen die worden verricht ter verkrijging van het Tax Shelter-
attest, prorata van de verlopende dagen, en waarvan de maximumrente gelijk 
is aan het gemiddelde van EURIBOR 12 maanden van de laatste dag van 
elke maand van het kalenderhalfjaar dat voorafgaat aan de betaling, 
verhoogd met 450 basispunten. 
 
Voor de periode juli 2018 – december 2018 komt dit neer op - 0,188% verhoogd 
met 450 basispunten of 4,312% bruto op 12 maanden (6,468% bruto op 18 
maanden). De netto-rente bedraagt bijgevolg 2,847% (12 maanden) en 4,555% 
(18 maanden), rekening houdend met het basistarief in de 
vennootschapsbelasting van 29,58%. De voorgestelde interesten werden 
berekend over de maximale duurtijd, namelijk 18 maanden. Indien de periode 
met betrekking tot de prefinanciering minder bedraagt dan 18 maanden zal dat 
een effect hebben op de opbrengst van de investering. 

5.8 Bijkomende voordelen 

CAVIAR FF biedt de investeerder enkel voordelen van een geringe waarde zoals 
bepaald in artikel 194ter § 11 WIB. 
 
Dat artikel stelt dat geen enkel economisch of financieel voordeel kan worden 
toegekend aan de in aanmerking komende investeerder, met uitzondering van 
handelsgeschenken van geringe waarde. 
 
Verder stelt het artikel dat de verzekering van het voltooien van het audiovisueel 
werk en de aflevering van het Tax Shelter-attest niet wordt beschouwd als een 
economisch of financieel voordeel, voor zover de investeerder, niet meer 
ontvangt dan het bedrag van de belastingen en de nalatigheidsinteresten 
verschuldigd door de investeerder in het geval van niet naleving van de 
vrijstellingsvoorwaarde. In dat verband zullen de engagementen aangeboden 
door CAVIAR niet beschouwd worden als een economisch of financieel voordeel. 
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5.9 Tijdslijn 

 

 

5.10 Voorbeeld Looptijd 

Investering (Cashflow OUT): 
 
 Juli 2018: Ondertekening van de raamovereenkomst in kader van 

audiovisueel werk 
 

 September 2018: uiterlijk 3 maanden na ondertekening raamovereenkomst – 
storting van sommen – investering: € 50.000,00. 

 
 Totaal OUT: € 50.000,00 
 
Rendement: 
 
 Juli 2018: Voorlopig fiscaal voordeel (ten belope van 356% van de 

investering), i.e. € 50.000,00 x 356% x 29,58% = € 52.652,40 
 

 Tot maart 2020: Voor de periode tussen de storting (juli 2018) en het 
verkrijgen van het fiscaal attest met een maximum van 18 maanden worden 
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de interesten voor de prefinanciering uitbetaald, i.e. € 3.234,25 (€ 50.000,00 x 
4,312% x 18/12). 

 
December 2022: Uiterste datum voor de verkrijging van het fiscaal attest – 
verwerving definitieve vrijstelling Tax Shelter, i.e. 172% van de fiscale waarde 
van het attest. Waarde fiscaal attest: € 103.488,37, definitief fiscaal voordeel 
€ 103.488,37 x 172% x 29,58% = € 52.652,40. 

 
 Totaal IN: € 55.886,65 (i.e. € 52.652,40+ € 3.234,25) 

5.11 Totale netto opbrengst over de volledige  investeringslooptijd van 18 
maanden (in percentage): 

 
Tarief (per belastbare belastingschijf) Aanslagvoet Rendement (incl. 

vergoeding 
prefinanciering) 

Van 0,00 tot 100.000,00 20,40% -22,2311% 
Van 100.000,00 tot … 29,58% 9,86% 
 
 
De bovenstaande rendementen zijn maximumrendementen12rekening houdende 
met 18 maanden financieel rendement. De werkelijke rendementen kunnen 
hiervan verschillen (lager/hoger/negatief) als gevolg van onvoldoende belastbare 
winsten, lagere rente met betrekking tot de prefinanciering/verlaagd tarief van 
de vennootschapsbelasting/periode prefinanciering… 

5.12 Aanvullingen op het prospectus 

Elke met de informatie in het prospectus verband houdende belangrijke nieuwe 
ontwikkeling, materiële vergissing of onjuistheid die van invloed kan zijn op de 
beoordeling van het aanbod en zich voordoet of wordt geconstateerd tussen het 
tijdstip van goedkeuring van het prospectus en de definitieve afsluiting van het 
aanbod of, in voorkomend geval, het tijdstip waarop de verhandeling op een 
gereglementeerde markt aanvangt, indien dat tijdstip na de afsluiting van het 
bod is gesitueerd, wordt vermeld in een aanvulling op het prospectus. Dat in 
overeenstemming met de bepalingen opgenomen in de prospectuswet (artikel 
                                                 
11 en dit inclusief de positieve vergoeding voor prefinanciering 
12 Deze opbrengst is geen actuarieel jaarlijks rendement, het actuarieel jaarlijks 
rendement is sterk afhankelijk van de specifieke situatie van de investeerder (o.a. datum 
van ontvangst fiscaal attest) 
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53 van de wet dd. 16/06/2006 – wet op de openbare aanbieding van 
beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de 
verhandeling op een gereglementeerde markt). 
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Deel 6 
FISCALE ASPECTEN VAN HET AANBOD 
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6 Fiscale aspecten 
 
Onderstaand werd een samenvatting gemaakt van de fiscale aspecten van het 
aanbod. 
 
Deze samenvatting werd opgesteld op basis van de huidige wetgeving en 
richtlijnen (van toepassing per 01/01/2017). Indien wijzigingen aan de wetgeving 
worden aangebracht zal dat mogelijks gevolgen hebben op de onderstaande 
uiteenzetting. 

6.1 Fiscaal voordeel 

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 194ter WIB kan de belastbare winst 
van de investeerder vrijgesteld worden ten belope van 356% van de gestorte 
sommen conform de getekende raamovereenkomst (voorlopige vrijstelling) in 
het belastbaar tijdperk waarin de raamovereenkomst werd afgesloten. 
 
Per belastbaar tijdperk wordt de fiscale vrijstelling verleend ten belope van een 
bedrag beperkt tot 50%, met een maximum van € 750.000,00, van de belastbare 
gereserveerde winst van het belastbaar tijdperk vastgesteld voor de 
samenstelling van de vrijgestelde reserves. 
 
Caviar ontwikkelde samen met Moore Stephens een tool voor de berekening van 
het maximale investeringsbedrag. Die kan bij Caviar Film Financing geraadpleegd 
worden. 
 
Indien een belastbaar tijdperk geen of onvoldoende winst oplevert om de 
sommen ter uitvoering van de raamovereenkomst te kunnen aanwenden, wordt 
de voor dat belastbaar tijdperk niet verleende vrijstelling achtereenvolgens 
overgedragen op de winst van de volgende belastbare tijdperken, waarbij de 
vrijstelling per belastbaar tijdperk nooit hoger mag zijn dan hierboven gesteld. 
 
Het uiteindelijke fiscale voordeel zal worden bepaald op 172% van het Tax 
Shelter attest (Tax Shelter attest dient uiterlijk op 31 december van het vierde 
jaar volgend op het jaar waarin de raamovereenkomst wordt getekend 
afgeleverd te worden). Het eventuele overschot van de sommen die zijn gestort 
en die in aanmerking zijn genomen als tijdelijk vrijgestelde winst wordt 
beschouwd als winst van het belastbaar tijdperk tijdens hetwelke het Tax Shelter 
attest is afgeleverd. 
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6.2 Tijdslijn 

Deze tijdslijn houdt rekening met uiterste data inzake audiovisuele en 
podiumwerken werken. 
 



 

 
 
 

77 

 



 

 
 
 

78

 
 
 

6.3 Tax Shelter attest 

Een fiscaal attest, of een deel van dit fiscaal attest, dat uitsluitend op verzoek 
van de In aanmerking komende productievennootschap, wordt per post 
afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Financiën aan de In aanmerking 
komende investeerder. 
 
Het Tax Shelter attest wordt bijgehouden door de In aanmerking komende 
investeerder en een kopie ervan wordt bijgehouden op de zetel van de 
productievennootschap. 
 
Het Tax Shelter attest wordt slechts uitgereikt door de Federale 
Overheidsdienst Financiën en verzonden aan de in aanmerking komende 
producent indien aan volgende voorwaarden is voldaan: 
 
 De In aanmerking komende producent, heeft de raamovereenkomst bij de 

Federale Overheidsdienst Financiën aangemeld 
 

 De In aanmerking komende producent heeft het Tax Shelter-attest 
aangevraagd op basis van de bekendgemaakte raamovereenkomst en de 
uitgaven die zijn verricht voor de uitvoering van de productie en de 
exploitatie van een in aanmerking komend werk 

 
 De In aanmerking komende producent heeft aan de Federale 

Overheidsdienst Financiën samen met de aanvraag voor een Tax Shelter-
attest voorgelegd: 

o Een document waarin de betrokken gemeenschap bevestigt dat 
het werk beantwoordt aan de definitie van een in aanmerking 
komend werk en dat, in het geval waarbij de producent 
verbonden is met een televisieomroep, zij in een eerste analyse 
inschat of de telefvisieomroep geen voordelen verkrijgt die 
rechtstreeks verbonden zijn met de productie of de exploitatie 
van het in aanmerking komend werk 

o Een document waarin de betrokken gemeenschap bevestigt dat 
het werk is voltooid en dat de in toepassing van dit artikel 
uitgevoerde globale financiering van het werk is uitgevoerd in 
overeenstemming met de voordwaarde en grens bedoeld in 
artikel 194ter WIB. 
 

 De televisieomroep, indien zij een verbonden vennootschap is in de zin 
van artikel 11 Wetboek van Vennootschappen, geen voordelen verkrijgt 
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die rechtstreeks verbonden zijn met de productie of de exploitatie van het 
in aanmerking komend werk 
 

 Tenminste 70% van de kwalificerende productie en exploitatie-uitgaven in 
de EER zijn uitgaven die rechtstreeks verbonden zijn met de productie en 
de exploitatie. 

 
 Tenminste 70% van de productie- en exploitatie-uitgaven die in België zijn 

gedaan, zijn uitgaven die rechtstreeks verbonden zijn met de productie en 
de exploitatie. 

 
 De producent heeft geen achterstallen bij de Rijksdienst voor sociale 

zekerheid op het ogenblik van het afsluiten van de raamovereenkomst 
 

 De voorwaarden met betrekking tot de voorlopige vrijstelling worden 
ononderbroken nageleefd (vrijstelling geboekt op afzonderlijke rekening 
van het passief, totale ophaling via Tax Shelter niet meer bedraagt dan 
50% van het totale budget) en de vrijgestelde winst zoals bedoeld in 
artikel 194ter, §2 WIB niet tot grondslag dient voor de berekening van 
enige beloning of toekenning tot op de datum waarop het Tax Shelter-
attest wordt afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Financiën. 

 
 Alle voorwaarden die betrekking hebben op de hoedanigheid, de grens, 

het maximum, de termijn en territorialiteit bedoeld in artikel 194ter WIB 
worden nageleefd (zie verder in dit deel). 

 
Indien één van de voorwaarden gedurende enig belastbaar tijdperk niet 
langer worden nageleefd of ontbreekt, wordt de voorheen vrijgestelde winst 
aangemerkt als winst van dat belastbare tijdperk. 
 
In het geval dat de In aanmerking komende investeerder op 31 december van 
het vierde jaar volgend op het jaar waarin de raamovereenkomst wordt 
getekend, het Tax Shelter attest niet heeft ontvangen wordt de voorheen 
vrijgestelde winst aangemerkt als winst van het belastbare tijdperk tijdens 
hetwelke het Tax Shelter attest rechtsgeldig kon worden afgeleverd. 
 
Indien de Emittent zijn vergunning zou verliezen, zal dat geen impact hebben 
op de investeringen in projecten waarbij het ophalen van gelden via Tax 
Shelter reeds werd afgesloten, maar zal dat tot gevolg hebben dat de Emittent 
geen nieuwe investeringen zal kunnen ophalen tot zolang er geen nieuwe 
vergunning werd toegekend. Dit houdt in dat het verlies van vergunning een 
negatief effect zou kunnen hebben op de investeringen in projecten waarvan 
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het ophalen van Tax Shelter nog niet werd afgesloten. Voor de lopende 
projecten bestaat immers het risico, bij verlies van vergunning, dat 
onvoldoende financiering wordt opgehaald waardoor de Fiscale waarde van 
het Tax Shelter-attest mogelijks lager uit valt en bijgevolg de Investeerder niet 
de volledige definitieve vrijstelling kan genieten. Dit risico wordt beperkt door 
het feit dat CAVIAR pas Tax Shelter investeringen ophaalt wanneer zij zo goed 
als zeker is dat voldoende andere investeringen (buiten Tax Shelter) werden 
opgehaald. Bovendien weerhoudt het wegvallen van de erkenning van Caviar 
FF als In aanmerking komende tussenpersoon, de In aanmerking komende 
producent er niet van om de nodige bijkomende Tax Shelter investeringen 
met een andere tussenpersoon op te halen. 
 
In principe is een vergunning van onbepaalde duur maar indien voorwaarden 
door de emittent niet worden voldaan kan de erkenning worden ingetrokken. 
In zo’n geval zal de emittent een nieuwe erkenning moeten aanvragen, mits in 
achtname van een wachttermijn van 24 maanden. Een erkenning na een 
intrekking is geldig voor een duurtijd van 3 jaar maar is hernieuwbaar. 
 
Zie voorbeelden in deel 6.7 voor een cijfermatige uitwerking. 

6.4 Fiscale waarde van het Tax Shelter attest 

De fiscale waarde van het Tax Shelter-attest wordt als volgt vastgesteld op: 
 
 70% van het bedrag van de in aanmerking komende productie en 

exploitatie uitgaven verricht in de Europese Economische Ruimte, die zijn 
uitgevoerd voor de productie en de exploitatie van het werk en in die mate 
dat die uitgaven zijn die rechtstreeks verbonden zijn met de productie en 
de exploitatie 
 

 Met een maximum van 10/9e van het bedrag dat betrekking heeft op de 
productie- en exploitatie-uitgaven die in België werden gedaan, binnen 
een termijn van ten hoogste 18 maanden (animatiefilms en podiumwerken 
+ 6 maanden) vanaf de datum van de ondertekening van de 
raamovereenkomst voor het bekomen van het Tax Shelter-attest voor de 
productie van het audiovisuele werk. 

 
Indien het totaal van de uitgaven verricht in België die rechtstreeks verbonden 
zijn met de productie en de exploitatie (zie definities) minder is dan 70% van 
het totaal van de productie- en exploitatie-uitgaven die in België werden 
gedaan, zal de fiscale waarde van het Tax Shelter-attest proportioneel worden 
verminderd a rato van het percentage van de in België gedane uitgaven die 
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rechtstreeks verbonden zijn met de productie en de exploitie in verhouding 
tot de vereiste 70%. 
 
De som van alle fiscale waaden van de Tax Shelter attesten bedraagt per in 
aanmerking komend werk inzake audiovisuele werken maximaal 
€ 15.000.000,00. Deze grens bedraagt € 2.500.000,00 wanneer het 
podiumwerken betreft. 

6.5 Voorwaarden Producent 

CAVIAR dient als productievennootschap, net zoals elke 
productievennootschap waarmee CAVIAR FF samenwerkt, aan volgende 
voorwaarden te voldoen opdat de investeerder een fiscaal voordeel kan 
genieten voor de gemaakte investeringen. 
 
 Geen onderneming te zijn die verbonden is met een televisieomroep, of 

dat ze niet als een met een televisieomroep verbonden onderneming kan 
worden beschouwd omdat de televisieomroep geen voordelen verkrijgt 
die rechtstreeks verbonden zijn met de productie of de exploitatie van het 
in aanmerking komend werk. 
 

 In België uitgaven te doen ten belope van 90% van het Tax Shelter-attest 
 
 Maximaal ten belope van 50% van het totale budget investeringen op te 

halen in het kader van het Tax Shelter regime 
 
 Ten minste 70% van de uitgaven in België dienen rechtstreeks verbonden 

te zijn met de productie en de exploitatie 
 
 Ten minste 70% van de uitgaven in de EER zijn uitgaven die rechtstreeks 

zijn verbonden met de productie en exploitatie. 
 
 Attest uitgegeven door de Gemeenschap dat verklaart dat het werk een 

erkend audiovisueel of podiumwerk is. 
 
 In de eindgeneriek van het werk de steun te vermelden aangebracht door 

de Belgische wetgever inzake de Tax Shelter 
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6.6 Voorwaarden Investeerder 

De investeerder dient van zijn kant aan een aantal voorwaarden te voldoen 
opdat hij het fiscaal voordeel zou kunnen genieten. 
 
 De investeerder moet de raamovereenkomst invullen en ondertekenen 

 
 De investeerder moet binnen de 3 maanden na datum van de 

raamovereenkomst de investering storten 
 

 De investeerder moet de vrijgestelde winst op een afzonderlijke rekening 
van het passief van zijn balans boeken tot op de datum waarop de 
investeerder de definitieve vrijstelling opeist en alle voorwaarden daartoe 
vervuld zijn 

 
 De investeerder mag de vrijgestelde winst niet als grondslag gebruiken 

voor de berekening van enige beloning of toekenning tot op de datum 
waarop het Tax Shelter attest door de Federale Overheidsdienst Financiën 
wordt afgeleverd 

 
 de Investeerder moet de raamovereenkomst en al haar bijlagen alsmede 

het attest van de Gemeenschap volgens dewelke het audiovisueel of 
podiumwerk door haar erkend werd, als bijlage toevoegen aan zijn 
aangifte in de inkomstenbelasting die betrekking heeft op de belastbare 
periode tijdens dewelke de Raamovereenkomst werd ondertekend 
(bepaald op basis van de Afsluitingsdatum) 
 

 de Investeerder moet een kopij van het ontvangen Tax Shelter attest dat 
hij heeft ontvangen bij de aangifte inkomstenbelastingen van het 
belastbare tijdperk in de loop van hetwelk hij aanspraak heeft gemaakt op 
de definitieve vrijstelling voegen 

6.7 Voorbeelden 

Bij wijze van verduidelijking van het bovenstaande kan u onderstaand enkele 
numerieke voorbeelden terugvinden. Gelieve op te merken dat de 
voorbeelden rekening houden met het basistarief in de 
vennootschapsbelasting van 29,58%. Verder werd in de voorbeelden waar een 
rendement tot uitdrukking komt steeds rekening gehouden met de maximale 
duurtijd van de investering (i.e. 18 maanden). Bijgevolg kunnen de 
voorgestelde rendementen hoger, lager of zelfs negatief zijn afhankelijke van 
de specifieke modaliteiten van een investering/investeerder. De vergoeding 
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voor de prefinanciering zoals vermeld in deze voorbeelden zijn van toepassing 
voor betalingen ontvangen tot 31/12/2018. Voor betalingen ontvangen in het 
kader van een raamovereenkomst vanaf 01/01/2019 dient de vergoeding voor 
de prefinanciering te worden herberekend. 
 
De bedragen in deze voorbeelden werden afgerond. 

6.7.1 Voorbeeld: fiscale waarde attest 

Kwalificerende uitgaven (directe + indirecte) in de EER: € 142.858,00 
Uitgaven België: € 90.000,00 
Waarvan directe uitgaven: 63.000,00 
 
Fiscale waarde van het Tax Shelter-attest:  
 70% van de kwalificerende uitgaven EER=  100.000,00 
 Beperkt tot 10/9e van de uitgaven 90.000,00 

in België 
 waarvan directe uitgaven in België: 70% 63.000,00 
 
De fiscale waarde van het Tax Shelter-attest bedraagt in dit voorbeeld dus 
€ 100.000,00. 
 
Bij een investering van € 48.314,61,00 is dit de minimale waarde dat het Tax 
Shelter attest dient te vermelden opdat het voorlopig fiscaal voordeel van 
€ 50.877,60 (€ 48.314,61 x 356% x 29,58%13) behouden blijft. 
 
Het definitief fiscaal voordeel wordt berekend op 172% van de fiscale waarde 
van het Tax Shelter attest, i.e. € 100.000,00 x 172% x 29,58% = € 50.877,60. 
 
In dit voorbeeld is er geen verlies in fiscaal voordeel (voorlopige vrijstelling: 
€ 50.877,60 = definitief fiscaal voordeel: € 50.877,60). 
 
  

                                                 
13 Basistarief vennootschapsbelasting – indien de investeerder geniet van het verlaagd 
tarief dient de impact hiervan te worden bekeken. 
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6.7.2 Voorbeeld: schematisch 

Het rendement voorgesteld in dit voorbeeld houdt rekening met de volledige 
duurtijd van de investering (18 maanden). Het voorgestelde rendement is dus 
geen actuarieel jaarlijks rendement. 
 
Investeerder investeert voor een bedrag van € 48.314,61 
Er wordt een attest uitgereikt ten belope van € 100.000,00 
 
Fiscale vrijstelling = € 48.314,61 x 356% = € 172.000,00 
Fiscale vrijstelling (definitief) = € 100.000,00 x 172% = € 172.000,00 
Fiscale besparing = € 172.000,00 x 29,58% = € 50.77,60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De totale bruto opbrengst over de volledige looptijd van de investering 
bedraagt in dit voorbeeld € 5.687,98 of procentueel 11,77% bruto (netto 
9,86%). 
  

Investeerder 

Investering € 48.314,61 

Fiscaal voordeel 
€ 50.877,60 € 48.314,61 x 356% x 29,58%

Bruto vergoeding 
€ 3.124,99 

€ 48.314,61 x 4,312% x 18/12 

Uitgaven EER: 
€ 142.857,00 

Uitgaven BE: 
€ 90.000,00 

Productie BE: 
€ 100.000,00 

90% 

70% 

Dir. uitgave BE: 
€ 63.000,00 

70%
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6.7.3 Voorbeeld: voldoende uitgaven 

In dit voorbeeld wordt een attest verkregen met een fiscale waarde van 
€ 700.000,00. 
 
Kwalificerende uitgaven (directe + indirecte) in de EER: 1.000.000,00 
Uitgaven in België (directe + indirecte) 630.000,00 
Directe uitgaven in België 441.000,00 
 
Fiscale waarde van het Tax Shelter attest 
 70% van de kwalificerende uitgaven EER=  700.000,00 
 Beperkt tot 10/9e van de uitgaven 630.000,00 

in België 
 waarvan directe uitgaven in België: 70% 441.000,00 
 
De fiscale waarde van het Tax Shelter attest bedraagt in dit voorbeeld dus 
€ 700.000,00. 
 
Bij een investering van € 338.202,25 bedraagt het voorlopig fiscaal voordeel 
€  356.143,20 (€ 338.202,25 x 356% x 29,58%). 
 
Het definitief fiscaal voordeel op basis van de fiscale waarde van het fiscaal 
attest bedraagt € 356.143,20 (€ 700.000,00 x 172% x 29,58%). 
 
In dit voorbeeld is er geen verlies in fiscaal voordeel (voorlopige vrijstelling: 
€ 356.143,20 = definitief fiscaal voordeel: € 356.143,20). 

6.7.4 Voorbeeld: onvoldoende uitgaven in België 

In dit voorbeeld zijn er niet voldoende uitgaven in België waardoor de fiscale 
waarde van het attest aangepast zal worden. 
 
Kwalificerende uitgaven (directe + indirecte) in de EER: 1.000.000,00 
Totale uitgaven in België (directe + indirecte) 500.000,00 
Directe uitgaven in België 441.000,00 
 
Fiscale waarde van het Tax Shelter attest 
 70% van de kwalificerende uitgaven in EER maar 
 Beperkt tot 10/9e van € 500.000,00 555.555,00 
 
Zoals hierboven blijkt is de fiscale waarde van het attest niet € 700.000,00 (i.e. 
70% van 1.000.000,00) maar € 555.555,00 (i.e. 10/9e van € 500.000,00). 
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Dat komt doordat de totale uitgaven in België onvoldoende zijn, de uitgaven 
in België hadden € 630.000,00 (i.e. € 700.000,00 x 9/10) moeten bedragen 
opdat het attest een fiscale waarde zou hebben van € 700.000,00 (i.e. € 
630.000,00 x 10/9). 
 
Bij een investering van € 338.710,00 bedraagt het voorlopig fiscaal voordeel 
€ 356.677,89 (€ 338.677,89 x 356% x 29,58%). 
 
Het definitief fiscaal voordeel op basis van de fiscale waarde van het fiscaal 
attest bedraagt € 283.653,05 (€ 555.555,00 x 172% x 29,58%). 
 
In dit voorbeeld zal een investeerder hierdoor een deel van het fiscaal 
voordeel verliezen (€ 74.024,84 minder fiscaal voordeel) aangezien het Tax 
Shelter-attest een lagere waarde heeft. 
 
CAVIAR compenseert dat gedeeltelijk verlies van het fiscaal voordeel door een 
schadevergoeding toe te kennen aan de investeerder voor het verloren fiscaal 
voordeel. 

6.7.5 Voorbeeld: onvoldoende directe uitgaven in België 

In dit voorbeeld zijn er niet voldoende directe uitgaven in België waardoor de 
fiscale waarde van het attest pro-rata aangepast zal worden. 
 
Kwalificerende uitgaven (directe + indirecte) in de EER: 1.000.000,00 
Totale uitgaven in België (directe + indirecte) 630.000,00 
Directe uitgaven in België 400.000,00 
 
Fiscale waarde van het Tax Shelter-attest 
 70% van de kwalificerende uitgaven in EER maar 
 Fiscale waarde attest proportioneel te verminderen a rato 634.921,00 
 van het percentage van de uitgaven die rechtstreeks 
 verbonden zijn met de productie in verhouding tot de vereiste 70% 
 (€ 700.00014x €400.000 / €441.00015) 
 
Zoals hierboven blijkt is de fiscale waarde van het attest niet € 700.000,00 (i.e. 
70% van € 1.000.000,00) maar € 634.921,00 (fiscale waarde van het attest is 
proportioneel verminderd a rato van het percentage van de uitgaven die 

                                                 
14 € 700.000,00 = 70% van € 1.000.000,00 
15 € 441.000,00 = 70% van € 630.000,00 
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rechtstreeks verbonden zijn met de productie in verhouding tot de vereiste 
70%). 
Dat komt doordat de directe uitgaven in België onvoldoende zijn, die hadden 
€ 441.000,00 (€ 630.000,00 x 70%) moeten bedragen maar bedragen in dit 
voorbeeld € 400.000,00. 
 
De fiscale waarde van het Tax Shelter attest werd dus pro rata aangepast naar 
€ 634.921,00 (€ 700.000 x 400/441). 
 
Bij een investering van € 338.710,00 bedraagt het voorlopig fiscaal voordeel 
€  356.677,89 (€ 338.710,00 x 356% x 29,58%). 
 
Het definitief fiscaal voordeel op basis van de fiscale waarde van het fiscaal 
attest bedraagt € 323.032,57 (€ 634.921,00 x 172% x 29,58%). 
 
In dit voorbeeld zal een investeerder hierdoor een deel van het fiscaal 
voordeel verliezen (€ 33.645,32 minder fiscaal voordeel) aangezien het Tax 
Shelter-attest een lagere waarde heeft. 
 
CAVIAR compenseert dat gedeeltelijk verlies van het fiscaal voordeel door een 
schadevergoeding toe te kennen aan de investeerder voor het verloren fiscaal 
voordeel. 
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Deel 7 
ALGEMENE INLICHTINGEN OVER CAVIAR 

FILM FINANCING 
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7 Informatie  betreffende  CAVIAR  FILM 
FINANCING 

7.1 Algemeen 

7.1.1 Maatschappelijke benaming en zetel 

CAVIAR FILM FINANCING BVBA 
Havenlaan 75, 1000 Brussel 
Ondernemingsnummer: BE 0656.722.860 

7.1.2 Juridische vorm 

CAVIAR Film Financing is een besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid naar Belgisch recht, opgericht op 15 juni 2016. 
 
CAVIAR Film Financing kwalificeert als een binnenlandse vennootschap die 
tussenkomt bij de onderhandeling en het afsluiten van een 
raamovereenkomst met het oog op het afleveren van een Tax Shelter attest in 
ruil voor een vergoeding of voordeel. Caviar Film Financing BVBA heeft op 
02/09/2016 de erkenning ontvangen als in aanmerking komende 
tussenpersoon voor audiovisuele werken in het kader van het Tax Shelter 
stelsel. Op 30/06/2017 ontving CAVIAR FF eveneens een erkenning als in 
aanmerking komende tussenpersoon voor podiumwerken in het kader van het 
Tax Shelter stelsel. 

7.1.3 Duur van de vennootschap 

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur. Ze kan ontbonden 
worden door een besluit van de algemene vergadering. 

7.1.4 Maatschappelijk doel (artikel 3) 

Zoals blijkt uit artikel 3 van de statuten (bijlage) heeft de vennootschap tot 
doel: 
 
zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als 
voor rekening van derden of met medewerking van derden: 
alle activiteiten als producent van audiovisuele producties waaronder het 
selecteren van en het investeren in audiovisuele producties, het realiseren van 
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audiovisuele producties, het beheren en controleren van dergelijke 
investeringen en realisaties, het beheren en controleren van de financiële 
stromen die verbonden zijn met het realiseren van deze audiovisuele 
producties evenals alle daarmee verband houdende diensten en 
investeringen. In dat kader heeft de vennootschap als producent van 
audiovisuele werken ook als doel het ophalen van gelden in de zin van artikel 
194ter van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (WIB), waarin het 
zogenaamde stelsel van de Tax Shelter wordt geregeld. 
 
De vennootschap mag in het kader van bovengenoemd doel tevens: 
- in alle stadia van afwerking audiovisuele producten vervaardigen, 
coördineren, verhuren, verdelen of op enerlei andere wijze exploiteren, dit met 
inbegrip van opnemen, opmaak, sonorisatie en verdere afwerking, en in het 
bijzonder van filmen en producties op gebied van televisie, radio en video-
opname en van alle huidige en toekomstige communicatievormen, alsmede 
het verdelen hiervan met alle mogelijke technische middelen; 
- scenario’s schrijven en uitgeven, televisieprogramma’s en televisie-
uitzendingen produceren, schrijven, realiseren, regisseren, distribueren of op 
enerlei andere wijze exploiteren; 
- een onderneming uitbaten voor de verdediging van auteursrechten 
omvattende de inning van auteursrechten en alle gelijkaardige rechten die 
daarmee verband houden; 
- het organiseren van culturele en ontspanningsactiviteiten, 
kunstmanifestaties en voorstellingen door artistieke ensembles, alsook het 
verzorgen van alle public relations in de breedste zin van het woord en de 
professionele leiding over artistieke zaken; 
- alle diensten verwant aan de scheppende en uitvoerende kunst en het 
bieden van amusement allerhande; 
- de creatie en het verwerven van reclame en sponsoring, met inbegrip van 
maar niet beperkt tot, het ontwerpen en voeren van reclame- en 
promotiecampagnes via verschillende media, alsook het ontwerpen van 
publicitaire teksten en slogans, alsook het ontwerpen en realiseren van alle 
producten en diensten inzake commerciële ondersteuning en marketing, al 
dan niet voor eigen rekening of rekening van derden; 
- het ontwikkelen, realiseren, beheren en exploiteren van producten die 
afgeleid zijn van bovenvermelde activiteiten, zoals merchandising in de 
breedste zin van het woord, en dit voor elke mogelijke drager en elke 
mogelijk omroep- en communicatienetwerk of distributiekanaal; 
- de activiteiten van uitgeverijen van muziekopnamen, dit wil zeggen het 
verwerven en registreren van auteursrechten voor muziekcomposities, de 
promotie van die composities, het toestemming verlenen voor het 
gebruikmaken van deze composities in opnamen, op radio en televisie, in 
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bioscoopfilms, bij liveoptredens of in pers en andere media en in het 
algemeen de productie-exploitatie en uitgave en muziekrechten. 
- alle onroerende en roerende goederen in de breedste zin, in het bijzonder 
maar niet uitsluitend studioruimten, decors en technische installaties bouwen, 
en doen verbouwen, veranderen, inrichten, huren en verhuren; en - adviezen 
verstrekken in de meest ruime zin. Dit voor eigen rekening, voor rekening van 
derden of in deelneming met derden, in commissie, als tussenpersoon of als 
vertegenwoordiger. 
De vennootschap zal evenwel geen omroepdiensten aanbieden en/of actief 
zijn als 
omroeporganisatie, zoals nader gedefinieerd in de decreten betreffende de 
radio-omroep en televisie, geconsolideerd op 27 maart 2009 en laatst 
gewijzigd op 25 april 2014. Tenslotte mag de vennootschap alle roerende en 
onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen, die 
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de 
vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen 
vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden. Zij kan deelnemen of zich op 
andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, 
ondernemingen, groeperingen of organisaties en dit door inbreng, fusie of 
hoe dan ook. De vennootschap kan zich borgstellen ten voordele van derden 
mits vergoeding. Zij zal ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere 
vennootschappen kunnen uitoefenen. 
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het 
buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht, zoals 
maar niet beperkt tot het oprichten van kantoren, bedrijfszetels, filialen en 
dochtervennootschappen. De vennootschap mag, zo voor eigen rekening als 
voor rekening van derden, alle handelingen verrichten, van aard om de 
verwezenlijking van haar doel of de uitbreiding van de vennootschap te 
vergemakkelijken. 
De vennootschap mag belangen hebben, door inbreng, versmelting, 
deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen 
of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig 
doel nastreven of nauw met haar doel in verband staan. 
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de 
vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de 
wetgeving terzake. 
Ingeval de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan 
voorafgaande voorwaarden wat betreft van toegang tot het beroep, zal de 
vennootschap haar handelingen, met betrekking tot de betreffende prestaties, 
uitstellen tot op het ogenblik van voldoening van de nodige voorwaarden. 
Alleen de algemene vergadering van vennoten is bevoegd om het doel van de 
vennootschap te interpreteren. 
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7.1.5 Boekjaar 

Het boekjaar van CAVIAR Film Financing loopt van 1 januari en eindigt op 31 
december van elk jaar. Het eerste boekjaar werd afgesloten op 31 december 
2017. 

7.1.6 Statuten 

Een gecoördineerde versie van de statuten is opgenomen in de bijlage bij dit 
Prospectus (bijlage 2). 

7.1.7 Commissaris 

Per 12 april 2018 werd BDO bedrijfsrevisoren (ondernemingsnummer: 
0431.088.289), Da Vincilaan 9, 1930 Zaventem vertegenwoordigd door Catry 
Veerle. Het mandaat loopt vervalt na de jaarlijkse algemene vergadering te 
houden in 2020. 

7.2 Algemene inlichtingen over het kapitaal 

7.2.1 Maatschappelijk kapitaal 

Het maatschappelijk kapitaal van CAVIAR Film Financing is vastgesteld op 
€ 18.600,00 vertegenwoordigd door 1.000 aandelen. Het kapitaal is volledig 
volstort. 
 
Historiek kapitaal 
 
15/07/2016 Oprichting  € 18.600,00 

7.2.2 Groepsvennootschappen 

CAVIAR FF is een dochteronderneming van CAVIAR GROUP. 

7.2.3 Aandeelhoudersstructuur 

Aandeelhouders Aantal aandelen Percent 
Caviar Group NV 1.000 99,9% 
75 Sunset NV 1 0,1% 
Totaal 10.000 100% 
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7.2.4 Informatie betreffende voornaamste personen CAVIAR Film Financing 

 Nicolas Blondeau, zaakvoerder 
Startte in 2013 als financieel verantwoordelijke België bij Caviar en is 
uitgegroeid tot Chief Financial Officer van Europa. 

 Clarissa Vermaak, verantwoordelijke Tax Shelter 
Sinds begin 2018 is Clarissa verantwoordelijk voor de investor relations en 
de uitbouw van het Tax Shelter-departement van Caviar. Daarvoor werkte 
ze bij UNICEF op de Corporate Partnership-afdeling en in de financiële 
sector bij SimArch. 

7.3 Bedrijfsleiding 

De bedrijfsleiding van CAVIAR FF bestaat uit de volgende zaakvoerders: 
 

Naam Hoedanigheid 
Datum van 
aanstelling 

Keep Calm and Steady LLC , vast 
vertegenwoordigd door Bert 
Hamelinck 

 Zaakvoerder Sinds 18/09/2013 

CAVIAR Group NV vast 
vertegenwoordigd door Van Roe Piet 

 Zaakvoerder Sinds 16/06/2016 

Blondeau, Nicolas  Zaakvoerder Sinds 16/06/2016 

 
Bert Hamelinck is oprichter van de Caviar-familie en sinds jaar en dag CEO van 
het bedrijf. Hij produceerde al meer dan 35 producties. 
 
Piet van Roe was programmadirecteur televisie en twee maal gedelegeerd 
bestuurder van de VRT. Momenteel is hij voorzitter van de Raad van Bestuur 
bij Caviar Group NV. 
 
Nicolas Blondeau starte in 2013 als financieel verantwoordelijke België bij 
Caviar en is uigegroeid tot Chief Financial Officer van Europa. 

7.3.1 Bevoegdheden 

De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide macht om alle handelingen te 
verrichten die nodig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met 
uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering 
voorbehouden door de wet. 
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Het aanbod werd goedgekeurd door de zaakvoerders van de emittent op 4 
december 2018. 

7.3.2 Verloning van de zaakvoerders 

Het mandaat van de zaakvoerders is onbezoldigd. 

7.3.3 Verklaring bestuur 

Op datum van dit prospectus, is geen van de zaakvoerders van CAVIAR Film 
Financing in de voorbije 5 jaren: 
 
 Veroordeeld geweest in verband met fraudemisdrijven 

 
 Het voorwerp geweest van een officiële openbare beschuldiging door 

enige welke wettelijke of toezichthoudende autoriteit (met inbegrip van 
erkende beroepsorganisaties) 

 
 Of door een rechterlijke instantie onbekwaam verklaard om te handelen als 

lid van de bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen van 
een vennootschap 

 
Geen van de zaakvoerders was op datum van dit prospectus in de voorbije 5 
jaren betrokken in een faillissement, surséance of liquidatie van een 
onderneming waarbij hij of zij handelde in een bestuurs-, leidinggevend of 
toezichthoudend orgaan, als vennoot met onbeperkte aansprakelijkheid of als 
oprichter. 

7.3.4 Belangenconflicten 

Er bestaan geen belangenconflicten tussen CAVIAR Film Financing en de 
bovenvermelde zaakvoerders. 

7.3.5 Corporate governance 

CAVIAR Film Financing heeft zich er niet toe verbonden de corporate 
governance aanbevelingen opgenomen in de Code Buysse voor niet-
genoteerde vennootschappen na te leven. 
 



  
  

 

 

 
 
 
 

95

7.3.6 Historiek Tax Shelter investeringen  

Voor de oprichting van Caviar Film Financing werden Tax Shelter-
investeringen opgehaald via Caviar Antwerp. Omdat beide entiteiten lid zijn 
van dezelfde Caviar groep, nemen we hierna een historiek op dewelke slaat op 
beide entiteiten samen. 
 
Caviar haalt sinds 2006 Tax Shelter op voor projecten die zij enerzijds zelf 
heeft ontwikkeld, en die de fase van productie bereiken, en voor projecten die 
ze anderzijds coproduceert.  
 
Het op te halen Tax Shelter-bedrag evolueerde van 1.425.000 euro in 2006 
naar exact 4mio euro in 2014 binnen het oude systeem. Met de komst van het 
nieuwe Tax Shelter-systeem is de appetijt van investeerders duidelijk 
aangewakkerd en heeft Caviar in 2015 2.933.000 euro (te vermenigvuldigen 
met 2 om te vergelijken met het oude systeem) opgehaald. In 2016 was de 
vraag naar Tax Shelter zelfs groter dan het aanbod. Caviar heeft tot op heden 
22,6mio euro opgehaald binnen het oude systeem, zonder intermediaire, en 
8.7mio binnen het nieuwe systeem.  
 

 
 

* effectief opgehaald bedrag verdubbeld om te vergelijken met het oude 
systeem 

 
De eerste projecten die Caviar met behulp van Tax Shelter heeft gefinancierd 
waren De laatste zomer, Dirty Mind en Koning van de wereld, wat tevens de 
eerste tv-reeks was die in België met Tax Shelter werd gefinancierd. In totaal 
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werden reeds meer dan 50 producties vanuit Caviar gefinancierd met Tax 
Shelter. 
 
Voor alle producties waar Caviar Tax Shelter voor heeft gebruikt, werden al de 
vereiste attesten volledig en ruim op tijd ingevuld en behaald. Een volledig 
overzicht hiervan vindt u in bijlage 5.  
 
Van bij de start van CAVIAR, is het grote succes te danken aan de nadruk op 
het ontwikkelen van creatief talent. Door jong talent te spotten en in hun 
ontwikkeling te investeren, heeft Caviar een loyale en toch steeds 
vernieuwende creatieve kracht verzamelt binnen de eigen rangen. Caviar is 
een organisatie, waar talent wordt omringd door talent. Caviar tracht ook 
continu de eigen grenzen te verruimen en te overschrijden. Door Caviars 
verschillende locaties, kan talent ook internationaal meegroeien en hun 
kansen en competenties verruimen. 
 
In 2017 werd voor 2.070.500€ aan Tax Shelter-investeringen opgehaald en dat 
met betrekking tot vijftien projecten. Het totale budget van die projecten 
bedraagt € 13.624.413.  
 

Productie 
Aantal 

investeerders 
Totale bedragen 

geïnvesteerd 
Budget 

Amazones 6 105.000 439.681 
Avondrood 3 35.000 136.567 
Besmet 2 50.000 314.854 
De Nieuwe Stad 1 7.500 98.332 
Dossier X 11 357.500 1.157.409 

Drarrie in de Nacht 5 43.000 229.909 
Fields of Hope 1 5.000 441.778 
Godverdomse 
dagen 

1 10.000 130.224 

Just Like My Son 1 20.000 1.884.000 

Lefto – In Transit 1 10.000 465.000 
Na de dood in de 
hemel 

1 18.500 58.945 

Rosie & Moussa 12 505.000 1.287.500 

Sawah 8 250.000 3.659.730 
Ten Oorlog 1 40.000 201.782 
The Street Party 10 654.000 3.118.702 
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7.4 Financiële toestand en resultaten van CAVIAR Film Financing 

7.4.1 Algemeen 

De jaarrekening van CAVIAR Film Financing kunnen geraadpleegd worden via 
de Nationale Bank. Deze werden opgesteld conform Belgian GAAP. 
 
De jaarrekening werden als bijlage bij dit prospectus opgenomen (zie bijlage 
3). 
Deze werden geauditeerd door BDO (zie punt 7.2). 
 
De belangrijkste elementen van de jaarrekening worden hieronder ter info 
overgenomen. Noteer dat er geen vergelijkende cijfers kunnen worden 
meegedeeld gezien 2017 het eerste boekjaar is van CAVIAR FF. Bovendien telt 
dit eerste boekjaar 18 maanden in plaats van 12. 
 
Als in aanmerking komende tussenpersoon is CAVIAR FF in hoofdzaak een 
dienstverlenende onderneming. 
 
Resulatenrekening (in EUR) 

 
Tussentijds 
30/06/2018 

Boekjaar 
31/12/2017 

Brutomarge -75.365 76.884 
Bedrijfswinst -70.462 4.310 
Financiële opbrengsten 157.561 0 
Financiële kosten 13.402 1.121 
Winst voor belastingen -24.557 3.189 
Winst van het boekjaar -24.557 3.189 
 
 
Balans (in EUR) 

 Tussentijds 
30/06/2018 

Boekjaar 
31/12/2017 

Vaste activa 0 0
Vlottende activa 80.864 419.510 

Handelsvorderingen 69.235 126.671 
Overige vorderingen 3.791 80

Geldbeleggingen 0 0 
Liquide middelen 2.399 292.759

Overlopende 
rekeningen 

5.440 0 

Totale activa 80.864 419.510 
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 Tussentijds 

30/06/2018 
Boekjaar 

31/12/2017 
Eigen vermogen -2.768 21.789 
Kapitaal 18.600 18.600 
Reserves 1.860 1.860 
Overgedragen 
winst 

-23.228 1.329 

Kapitaalsubsidies 0 0
Schulden 83.632 397.721 
Financiële 
schulden > 1 j 

0 0 

Schulden < 1j 83.632 397.721 
Handelsschulden 57.739 379.820 
Ontvangen 
vooruitbetalingen 

0 0 

Schulden mbt 
belastingen, 
bezoldigingen, 
sociale lasten 

9.045 16.687 

Overige schulden 16.846 1.214 
Overlopende 
rekeningen 

3 0 

Totale passiva 80.864 419.510
 
2017 
 
Dit betreft het eerste boekjaar van de vennootschap waardoor niet kan 
worden vergeleken met cijfers uit voorgaande boekjaren. 
De bedrijfsopbrengsten bestaan hoofdzakelijk uit commissies verkregen naar 
aanleiding van het afsluiten van raamovereenkomsten. 
 
Aan de activazijde vinden we voornamelijk handelsvorderingen en liquide 
middelen terug. Beide posten dekken ondermeer de handelsschulden op 
korte termijn. 
 
Het boekjaar sloot af met een winst van 3.189 EUR. Er werd geen dividend, 
noch tantième toegekend. 
 
Tussentijdse cijfers 30 juni 2018 
Om de tussentijdse cijfers per 30 juni 2018 correct te kunnen interpreteren 
dienst de lezer zich er van te vergewissen dat het gros van de Tax Shelter 
investeringen worden door de investeerders worden overeengekomen op het 
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einde van het boekjaar. Daarbij komt dat de meeste vennootschappen hun 
boekjaar per kalenderjaar houden, waardoor de tussentijdse cijfers geenszins 
representatief zijn voor het financiële verloop van het boekjaar 2018. Het 
resultaat van de vennootschap wordt traditioneel gemaakt op het einde van 
het boekjaar. Immers, CAVIAR FF wordt vergoed voor haar tussenkomsten op 
basis van een commissieloon op het ogenblik dat de raamovereenkomst met 
de investereerder werd gesloten. Zoals gesteld wordt de overgrote 
meerderheid van de raamovereenkomsten getekend in december.  
 
Het negatief eigen vermogen zoals hierboven weergegeven in de tussentijdse 
situatie per 30 juni 2018 is het gevolg van dit cyclisch karakter van tax shelters. 
Het ligt in de verwachting van de bedrijfsleiding dat het eigen vermogen per 
31 december 2018 weer positief zal zijn. 
 
Bovendien werden deze tussentijdse cijfers niet door de commissaris 
gevalideerd, waardoor interne verschuivingen tussen bepaalde posten 
onderling nog mogelijk zijn.  
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7.4.2 Financiële ratio’s CAVIAR Film Financing16 

2017 
Brutoverkoopmarge(%) 1,45 
Nettoverkoopmarge(%) 1,45 
Nettorend. v.h. eigen 
vermogen, na belasting(%) 

14,64 

Cashflow/ Eigen 
vermogen(%) 

14,64 

Brutorendabiliteit van het 
totaal der activa, vóór 
belasting en kosten van 
schulden(%) 

1,03 

Nettorendabiliteit van het 
totaal der activa, vóór 
belasting en kosten van 
schulden(%) 

1,03 

 
 2017 

Nettobedrijfskapitaal (EUR) 21.789 

Nettobedrijfskapitaalsbehoefte 
(EUR) (-) 

-270.970 

Nettokas (EUR) 292.759 

Liquiditeit in ruime zin 1,05 

Liquiditeit in enge zin 1,05 

Aantal dagen klantenkrediet 156 

Aantal dagen 
leverancierskrediet 

630 

Eigen vermogen / Totaal 
vermogen (%) 

5,19 

 
  

                                                 
16 Uitleg en berekeningswijze van deze ratio’s kunnen worden geconsulteerd op: 
https://www.nbb.be/doc/ba/nbbstat/2015_userguide_nl.pdf , vanaf p. 29, Hoofdstuk 5.2.5 ‘Definitie 
van de ratio’s voor ondernemingen  
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Deel 8 
ALGEMENE INLICHTINGEN OVER CAVIAR 

Antwerp en de CAVIAR groep 
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8 Informatie  betreffende  CAVIAR  Antwerp 
en de CAVIAR groep 

8.1 Algemeen 

8.1.1 Maatschappelijke benaming en zetel 

CAVIAR Antwerp BVBA  
Liersesteenweg 38 E, 2800 Mechelen 
Ondernemingsnummer: BE 0476.386.596 

8.1.2 Juridische vorm 

CAVIAR Antwerp is een besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid naar Belgisch recht, opgericht op 19 december 2001.  
 
CAVIAR Antwerp kwalificeert als een binnenlandse vennootschap voor de 
productie van audiovisuele werken in de zin van artikel 194ter WIB. Caviar 
Antwerp BVBA heeft op 23 januari 2015 de erkenning ontvangen als 
productievennootschap in het kader van het Tax Shelter-stelsel (zie bijlage 1). 

8.1.3 Duur van de vennootschap 

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur. Ze kan ontbonden 
worden door een besluit van de algemene vergadering. 

8.1.4 Maatschappelijk doel (artikel 3) 

Zoals blijkt uit artikel 3 van de statuten (bijlage) is het doel van de 
vennootschap (en laatst aangepast per 18/12/2015): 
 
In België of in het buitenland, rechtstreeks of via afgeleide producten, het 
ontwikkelen, uitwerken, vormgeven, begeleiden, realiseren, promoten en 
commercieel uitbaten van creatieve projecten en in hoofdzaak, maar niet 
beperkt tot audiovisuele producties voor televisie, publiciteit en film. De 
vennootschap kan daartoe de nodige contracten afsluiten, de uitvoering van 
de contracten opvolgen en de hieruit voortvloeiende inkomsten beheren. 
Met name: 
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 Het vervaardigen, coördineren, verhuren en distribueren in alle stadia van 

afwerking van alle communicatie- en audiovisuele producten en dit met 
inbegrip van opnemen, opmaak, sonorisatie en verdere afwerking en in het 
bijzonder van filmen en producties op gebied van televisie, radio en 
videorecording en alle huidige en toekomstige communicatievormen, 
alsmede het distribueren hiervan met alle mogelijke technische middelen. 
De informatie inzake audiovisuele producten van videorecording bij 
middel van mogelijke publicaties, voordrachten, tentoonstellingen, 
cursussen. 
De exploitatie in de ruimste zin van een film- en televisiebedrijf. 
Het produceren en regisseren, verdelen, kopen en verkopen, huren en 
verhuren van films en filmmateriaal. 
 

 Het exploiteren van bioscoopzalen en aanverwanten. 
 
 Het schrijven van scenario’s, het uitgeven ervan, het produceren, schrijven, 

realiseren en regisseren van televisieprogramma’s en televisie-
uitzendingen. 

 
 De uitbating van een onderneming voor de verdediging van 

auteursrechten omvattende de inning van auteursrechten en alle 
gelijkaardige rechten die daarmee verband houden. Het stellen van 
makelaarsverrichtingen ter gelegenheid van het innen van auteurs- en 
aanverwante rechten. 

 
 Het doen bouwen en doen verbouwen, de verandering, het inrichten, het 

huren en verhuren, het beheren in de breedste zin van alle onroerende en 
roerende goederen meer speciaal maar niet uitsluitend: studioruimten, 
decors en technische installaties. 

 
 Het voorbereiden, ontwerpen, opstellen, aanpassen, coördineren en 

uitvoeren van activiteiten eigen aan een productiehuis van audiovisuele 
werken, onder alle mogelijke vormen en met alle mogelijke middelen en 
het voorbereiden, ontwerpen, opstellen, aanpassen, coördineren en 
uitvoeren van activiteiten van communicatie, promotie, public relations, 
propaganda en marketing, copywriting en algemeen management en dit 
in de meest ruime zin. 

 
 Het verzorgen van de merchandising van producties van audiovisuele 

werken en het exploiteren van die rechten verbonden aan audiovisuele 
werken en muziek. 
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 Het verlenen van diensten, consultancy, begeleiding met betrekking tot en 

de effectieve uitvoering van: i. projecten in de media, elektronische media, 
internet, intranet, telecommunicatie, e-commerce, interactieve media. ii. 
Knowledge management, communicatie en marketing; iii. Organisatie van 
evenementen in eigen beheer of in opdracht van derden 
 

 Het realiseren van projecten in de media, van e-commerce en e-business 
projecten in de nieuwe media, inbegrepen handel via elektronische media. 

 
 De aankoop, verkoop, import, export, bemiddeling, huur en verhuur van 

alle producten verband houdende met de audiovisuele sector, de 
papierwarensector, de amusementssector, de fotografie, ICT, elektronica, 
robotica, telecommunicatie alsmede het verlenen van diensten hiermee 
verband houden. 
 

 Het verlenen van bijstand, advies en leiding, het geven van lessen, colleges 
en cursussen aan bedrijven, privé-personen en instellingen in verband met 
de hiervoor genoemde activiteiten. 
 

 Het verlenen van bestuursadviezen voor bedrijven. 
 
 Alle verrichtingen, zowel industriële, commerciële, financiële, roerende en 

onroerende die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op 
cinematografie, de fotografie, de uitgave en de handel van boeken en 
meer bepaald de handel en vervaardiging van alle cinematografische 
producten en apparaten, het vervaardigen van films, in het bijzonder over 
artistieke vulgarisatie, het uitgeven en de handel van alle boeken, 
dagbladen en tijdschriften. 

 
 Uitgeverijen van muziekopnamen (auteursrechten en publishing), 

exploitatie van muziekopnamen (master en label), en alle hiermee 
verbonden activiteiten. 

 
De vennootschap heeft eveneens tot doel: 
 
 Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen en 

verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, 
certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, 
uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet 
onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, 
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instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi) publiekrechtelijk 
statuut. 
 

 Het beheren van beleggingen en van participaties in 
dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het 
verlenen van advies, management en andere diensten aan of in 
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze 
diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire 
benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van 
de cliënt. 

 
 Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of 

duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een 
participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van 
zelfde ondernemingen. 
 

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in 
deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet 
van 6/04/1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht 
op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de 
beleggingsadviseurs. 
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk 
welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere 
ondernemingen. 

 
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot 
waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar 
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. 
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, 
mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. 
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, 
financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of 
onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard 
zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. 

8.1.5 Boekjaar 

Het boekjaar van CAVIAR Antwerp loopt van 1 januari en eindigt op 31 
december van elk jaar. 
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8.1.6 Statuten 

Een gecoördineerde versie van de statuten is opgenomen in de bijlage bij dit 
Prospectus (bijlage 1). 

8.1.7 Commissaris 

BDO bedrijfsrevisoren (ondernemingsnummer: 0431.088.289), Da Vincilaan 9, 
1930 Zaventem vertegenwoordigd door Catry Veerle. Mandaat loopt van 
13/07/2016 tot 18/03/2019. 

8.2 Verklaringen commissarisverslagen 

8.2.1 2017 Jaarrekening zonder voorbehoud (zie bijlage 3) 

 
“Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen 
en de financiële toestand van de vennootschap Caviar Antwerp NV per 
31/12/2017 alsook van haar resultaten over het boekjaar dat op die datum is 
afgesloten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde 
boekhoudkundig referentiestelsel.” 

8.2.2 2016 Jaarrekening zonder voorbehoud (zie bijlage 3) 

 
“Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen 
en de financiële toestand van de vennootschap Caviar Antwerp NV per 
31/12/2016 alsook van haar resultaten over het boekjaar dat op die datum is 
afgesloten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde 
boekhoudkundig referentiestelsel.” 

8.2.3 2015 Jaarrekening zonder voorbehoud (zie bijlage 3) 

“Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen 
en de financiële toestand van de vennootschap Caviar Antwerp BVBA per 31 
december 2015 alsook van haar resultaten over het boekjaar dat op die datum 
is afgesloten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde 
boekhoudkundig referentiestelsel.” 
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8.3 Algemene inlichtingen over het kapitaal 

8.3.1 Maatschappelijk kapitaal 

Het maatschappelijk kapitaal van CAVIAR is vastgesteld op € 180.000,00 
(laatste kapitaalwijziging dd. 18/12/2015) vertegenwoordigd door 10.000 
aandelen. Het kapitaal is volledig volstort. 
 
Historiek kapitaal 
  Bedrag Totaal 
03/01/2002 Oprichting Roses Are Blue BVBA € 18.600,00
30/12/2004 Kapitaalsverhoging bij omvorming 

naar NV 
€ 42.900,00 € 61.500,00

9/12/2005 Naamswijziging naar Caviar Films 
NV 

26/05/2009 Kapitaalsverhoging € 500.000,00 € 561.500,00
18/12/2015 
 

Kapitaalvermindering bij 
omvorming naar BVBA 

€ 381.500,00 € 180.000,00

29/06/2016 Kapitaalverhoging €3.200.000,00 €3.380.000,00
 
8-3-2 Groepsvennootschappen 
 
CAVIAR is een dochteronderneming van CAVIAR GROUP. 

8.4 Historiek 

Caviar werd in 2006 opgericht door een fusie van ‘Roses are Blue’ (fictie 
productiehuis van Frank Van Passel en Bert Hamelinck) en ‘Pix in Motion’ 
(reclame productiehuis).  
 
De hoofdzetel van de Caviar Group bevindt zich in Brussel op de Havenlaan 
75. Er zijn Caviar-vestigingen in Antwerpen, Londen, Parijs en Los Angeles. Er 
werken in deze vestigingen alles opgeteld ongeveer 120 personen vast in 
dienst.  
 
Ons doel is innovatieve en kwalitatieve content creëren, die kijkers prikkelt en 
inspireert over de grenzen heen.  We verwezenlijken dit doel door zowel met 
nieuwe talenten als met vaste waarden samen te werken. 

 
Caviar Group is actief in volgende 4 branches:  
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 Scripted content: dit belangrijke gedeelte houdt het ontwikkelen en 
produceren in van films en tv-series. Bekende titels uit onze stal zijn 
namen zoals Black, Paradise Trips, Bo en Smoorverliefd of de populaire tv-
reeksen De Smaak van De Keyser, Amateurs en Clan.  

 Postproductie: deze tak omvat de montage, color grading, etc., met 
specialisaties zoals special effects, voor zowel reclame als film en tv-
reeksen. 

 Branded content: de productie van reclamefilmpjes en muziekvideo’s. In 
2016 verschenen we breed in de pers met de 7 reclamefilmpjes die Caviar 
voor de Super Bowl heeft geproduceerd. Die reclames waren voor 
franchisen zoals Pizza Hut, Bud Light, Persil, etc. Maar ook de reclame die u 
in België op TV te zien krijgt, is vaak werk van Caviar. We maakten 
daarnaast ook onder andere reclamefilmpjes voor Jupiler en de Rode 
Duivels. Muziekvideo’s hebben we bijvoorbeeld geproduceerd voor 
internationale sterren zoals Stromae en Justin Timberlake. 

 Digital: deze branche omvat interactieve filmpjes, websites, apps, etc. 
 
De Tax Shelter-activiteit van Caviar FF valt binnen de Scripted Content 
afdeling.  

8.5 Activiteiten van de Caviar groep 

8.5.1 Scripted content 

De scripted content- of fictie-afdeling is de voor het publiek meest gekende 
en zichtbare tak van de Caviar-familie. Met de productie van films, televisie-
series en documentaires werd het merk Caviar sterk op de kaart gezet bij het 
grote publiek. 
 
Daarnaast vormt de scripted content ook een uitstekend platform om 
allerhande talent aan te trekken. Intussen is deze activiteit uitgebreid naar de 
vestiging in de USA. De productie van films en TV-series in België en Los 
Angeles is nog steeds het hart van Caviar. De eerste LA productie (Diary Of A 
Teenage Girl) wordt gereleased in 2015.  

8.5.2 Post production 

Met een eigen post productie-afdeling kan Caviar zowel de eigen producties 
afwerken als externe klanten bedienen. Jaarlijks is Caviar Post betrokken bij 
ongeveer 260 projecten. Door ook binnen dat department te blijven 
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investeren in talent, materiaal en software blijft Caviar Post high end kwaliteit 
leveren in een snel veranderende markt. Special effects, animaties en 
allerhande andere digitale technieken staan zo steeds ter beschikking van de 
eigen film- en televisieafdeling. Het is een ongelooflijk voordeel dat regisseurs 
en producers post-productie specialisten kunnen betrekken van bij de start 
van een project. 

8.5.3 Branded content & Music Video’s 

De Branded Content of reclameafdeling focust op de productie van 
commerciële content op topniveau. In 
portefeuille vinden we onder andere grote 
merken terug zoals onder andere Unilever, 
P&G, Chrysler, Coca Cola, Walmart, Adidas, 
Stella Artois, Tiense Suiker… 
Verder levert deze business unit ook geweldige 
producties af voor de muziekwereld met clips 
voor bijvoorbeeld Katy Perry, Dua Lipa, Stromae, Justin Timberlake,…. 

8.5.4 Digital 

Door de recente start van een nieuwe bedrijfsunit die zich richt op de wereld 
van de digitale content heeft Caviar nu een nog bredere activiteitenbasis 
bijvoorbeeld door de ontwikkeling van apps, websites, games, etc. De entiteit 
heeft een sterke link met de commerciële markt en zorgt er verder voor dat 
nieuwe trends snel uit de markt worden opgepikt. De unit vertoont veel 
crossover opportuniteiten voor verkoop en synergiën met de Branded 
Content. 
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8.6 Structuur & Aandeelhouderschap  
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8.6.1 Aandeelhoudersstructuur 

 
Aandeelhouders Aantal aandelen Percent 
Roses are blue inc 10.000,00 100% 
Totaal 10.000 100% 
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8.6.2 Uitkering van dividenden 

In de boekjaren 2013, 2014 en 2016 werden geen dividenden uitgekeerd. Naar 
aanleiding van de buitengewone algemene vergadering dd. 18/12/2015 werd 
er beslist om een voorschot op een dividend uit te keren aan Caviar Group NV 
(€ 179.982,00) en Caviar Brussels NV (€ 18,00). CAVIAR Antwerp heeft geen 
dividendbeleid. 
 
Voor boekjaar 2017 werd geen dividenden uitgekeerd door Caviar Antwerp. 

8.6.3 Informatie betreffende voornaamste personen CAVIAR ANTWERP 

Bert Hamelinck (CEO), i.o. van Keep Calm & Steady LLC: 
Producer en stichter van Caviar 
Richtte Roses are Blue op, samen met Werner De Conick 
Richtte Roses are Blue LA op, samen met Michael Sagol in 2002. 
Bert is sinds 2010 CEO en zag toe op de opening van Caviar Paris (2011) en 
Caviar London (2012) en de start van Caviar Digital (2013). 

8.7 Bedrijfsleiding 

De bedrijfsleiding van CAVIAR bestaat uit de volgende zaakvoerders: 
 

Naam Hoedanigheid 
Datum van 
aanstelling 

Sonar Consult Comm. V. , vast 
vertegenwoordigd door Van Roe Piet

Zaakvoerder Sinds 18/12/2015 

Cut the Mustard BVBA, vast 
vertegenwoordigd door Blondeau 
Nicolas 

Zaakvoerder Sinds 09/07/2017 

Caviar Group NV, vast 
vertegenwoordigd door  Sonar 
Consult Comm. V. , vast 
vertegenwoordigd door Van Roe Piet

Zaakvoerder Sinds 03/07/2017 

8.7.1 Bevoegdheden 

De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide macht om alle handelingen te 
verrichten die nodig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met 
uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering 
voorbehouden door de wet. 
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8.7.2 Verloning van de zaakvoerders 

Het mandaat van de zaakvoerders is onbezoldigd. Evenwel, voor het boekjaar 
per 31/12/2017 werd beslist om een tantième toe te kennen ten belope van 
€260.000,00.  

8.7.3 Verklaring bestuurders 

Op datum van dit prospectus, is geen van de zaakvoerders van CAVIAR in de 
voorbije 5 jaren: 
 
 Veroordeeld geweest in verband met fraudemisdrijven 
 Het voorwerp geweest van een officiële openbare beschuldiging door 

enige welke wettelijke of toezichthoudende autoriteit (met inbegrip van 
erkende beroepsorganisaties) 

 Of door een rechterlijke instantie onbekwaam verklaard om te handelen 
als lid van de bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen van 
een vennootschap 

 
Geen van de zaakvoerders was op datum van dit prospectus in de voorbije 5 
jaren betrokken in een faillissement, surséance of liquidatie van een 
onderneming waarbij hij of zij handelde in een bestuurs-, leidinggevend of 
toezichthoudend orgaan, als vennoot met onbeperkte aansprakelijkheid of als 
oprichter. 

8.7.4 Belangenconflicten 

Er bestaan geen belangenconflicten tussen CAVIAR Antwerp en de 
bovenvermelde zaakvoerders. 

8.7.5 Corporate governance 

CAVIAR heeft zich er niet toe verbonden de corporate governance 
aanbevelingen opgenomen in de Code Buysse voor niet-genoteerde 
vennootschappen na te leven. 
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8.8 Voornaamste historische financiële informatie 

CAVIAR Group is een toonaangevende onderneming in de wereldwijde 
branded content industrie en daarnaast is het productiehuis ook actief op 
verschillende andere aantrekkelijke markten. Branded Content is de drijvende 
kracht achter het genereren van winst, ook het departement Digital Content 
zorgt verder voor groeiende omzet en winstgevendheid. Scripted Content is 
dan weer de kern achter het merkimago van Caviar. 
 
Vandaag bevat Branded Content voor 85% van de Caviar omzet. In de 
volgende ontwikkelingsfase zal Caviar de high-end commercials markt 
consolideren dankzij een goed bedachte M&A strategie die de geografische 
uitstraling en de afzetmarkt zal uitbreiden en als ‘brandstof’ zal dienen voor 
onze talent pool. Verder zal CAVIAR haar direct klantenmodel verbeteren, wat 
tot een grotere en wederkerende omzet zal leiden. 
 
De inkomsten van CAVIAR zijn zowel autonoom als door middel van 
succesvolle acquisities gegroeid. In 2012 verhoogde het bedrijf zijn omzet met 
70% door de oprichting van Pulse USA, Caviar Praag, Caviar Parijs en Londen 
Caviar. Zo kon het bedrijf de verschillende talentstromen binnen de eigen 
rangen houden. 
Naast de oprichting van nieuwe filialen, werden in het verleden ook enkele 
overnames gerealiseerd. Deze waren vooral gericht op het consolideren van 
talent en het bieden van een ‘ecosfeer’ en organisatorische ruggengraat aan 
deze verworven talenten. De inkomsten bleven gestaag groeien, ondanks de 
negatieve macro-economische omgeving met een CAGR (Compound Annual 
Growth Rate of samengestelde jaarlijke groei) van 5,4% in de periode 2012-
2014. 
 
Begin 2016 werden nieuwe vennootschappen opgericht en andere 
vennootschappen overgenomen om de groei verder te zetten. Zo werd Caviar 
Film Financing en Caviar TV opgericht en werden er aandelen verworven van 
het Belgische fotografie productie bedrijf Initials LA.  
 
De periode 2013 - 2014 was voor Caviar een 'bekering tot een volwassen 
platform’, dankzij de hoge investeringen in IT (ca. EUR 3,3 m), gebouwen (ca. 
1,3 m) en ondersteunende diensten (incl. medewerkers, 2011: 47, 2014: 126). 
Deze inspanningen hebben ervoor gezorgd dat in 2015 de geconsolideerde 
winst verder kon groeien van 70Mio euro in 2015 naar 99.7Mio in 2015. 
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Door de crisis op de markt in Europa, is Caviar momenteel vooral gericht op 
zelffinanciering en tracht ze eigen vermogensfinancieringen van verschillende 
partners aan een project toe te voegen vanaf de projectbasis.  

8.9 Financiële  toestand  en  resultaten  van  CAVIAR  Antwerp  voor  de 
laatste 4 boekjaren 

8.9.1 Algemeen 

De jaarrekeningen van CAVIAR Antwerp kunnen geraadpleegd worden via de 
Nationale Bank. Deze werden opgesteld conform Belgian GAAP. 
 
De jaarrekeningen werden als bijlage bij dit prospectus opgenomen (zie 
bijlage 3). 
Deze werden geauditeerd door BDO (zie punt 7.2). De commissaris maakte 
geen voorbehoud. 
 
De belangrijkste elementen van de jaarrekening worden hieronder ter info 
overgenomen. 
 
Resulatenrekening (in EUR) 

 Boekjaar 
31/12/2014 

Boekjaar 
31/12/2015 

Boekjaar 
31/12/2016 

Boekjaar 
31/12/2017 

Bedrijfsopbrengsten 14.674.840 11.789.387 7.059.750 6.808.735 
  Omzet 8.577.305 4.622.029 6.034.079 4.289.546 
  Geproduceerde vaste 
activa 

4.999.824 3.969.751 0 0 

  Andere 
bedrijfsopbrengsten 

1.097.711 3.197.607 1.025.671 2.519.189 

Bedrijfswinst 377.491 -190.484 -1.947.82117 -2.133.459 
Financiële opbrengsten 11.386 209.673 1.736.079 1.830.337 
Financiële kosten 46.029 5.138 269.358 362.074 
Winst voor belastingen 341.371 4.512 -481.100 -666.328 
Winst van het boekjaar 194.947 38.058 287.393 239.110 
 
2014 

                                                 
17 Vanaf dit boekjaar mag dit cijfer niet zondermeer in overeenstemming worden gebracht met de 
voorgaande boekjaren, naar aanleiding van CBN-advies nr. 2015/7 dd. 9 september 2015. Zo dienen de 
ontvangen bedragen met betrekking tot raamovereenkomsten getekend vanaf 01/01/2015 beschouwd te 
worden als een kapitaalsubsidie en geleidelijk afgeboekt te worden via financiële opbrengsten en 
onttrekkingen van uitgestelde belastingen. 
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De bedrijfsopbrengsten van het boekjaar bedragen € 14.674.840,68 tegenover 
€ 10.981.277,71 vorig jaar. Hier moet er opgemerkt worden dat de 
geproduceerde vaste activa volgens de jaarrekening de activering van de 
productiekosten betreft en niet echt als een inkomst moet beschouwd worden 
(hoewel er hiermee wel de Belgische boekhoudwetgeving werd 
gerespecteerd). 
De omzet omvat voornamelijk de productie van de film ‘Plan Bart’ en de TV 
series ‘Amateurs’ en ‘Connie & Clyde seizoen 2’ en de ontwikkeling van de 
films ‘Paradise Trips’, ‘Black’, ‘Sprakeloos’ en ‘Alles voor Lena’ en de TV-serie 
‘Tabula Rasa’ en de distributie-inkomsten van ‘Connie & Clyde seizoen 1’ en 
‘The Spiral’. Het financieel resultaat omvat voornamelijk Tax Shelter interesten 
en waarborgkosten. 
 
2015 
De bedrijfsopbrengsten van het boekjaar bedragen 11.789.387,47 EUR 
tegenover 14.674.840,68 EUR vorig jaar. Wel moet er opgemerkt worden dat 
de code #72 "Geproduceerde Vaste Activa" volgens de jaarrekening de 
activering van de productiekosten betreft en niet echt als een "inkomst" moet 
beschouwd worden hoewel wij hiermee de Belgische boekhoudkundige 
wetgeving respecteren. 
 
De omzet omvat voornamelijk de productie van de Films "Black", "Paradise 
Trips" en "Terug naar morgen" en "Le Tout Nouveau Testament" (coproductie) 
en de TV-serie "Patrouille Linkeroever" en de distributie inkomsten van 
"Amateurs". 
 
Het financieel resultaat bedraagt 204.533,97 EUR in 2015 tegenover -
34.643,30 EUR in 2014. In 2015 werd ook een 'Onttrekking aan de uitgestelde 
belasting' geboekt t.b.v 92.271,58. Dit, eveneens als de hoge financiële 
opbrengsten, is te wijten aan de nieuwe wetgeving i.v.m de Tax Shelter, die 
niet langer als omzet mag aanzien worden maar op deze manier moet 
geboekt worden. 
 
2016 
De bedrijfsopbrengsten van het boekjaar bedragen 7.059.749,32 EUR 
tegenover 11.789.387,47 EUR vorig jaar. De bedrijfskosten bedragen 
9.007.570,94 EUR dit boekjaar tegenover 11.979.871,05 EUR in 2015, met een 
bedrijfsverlies van -1.947.821,62 tegenover een bedrijfsverlies van -190.483,58 
vorig jaar. 
 
De bedrijfswinst is het operationele resultaat zoals in het verplichte schema 
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van de Nationale bank van België onder  de rubriek 9901 dient te worden 
opgenomen. Merk inderdaad op dat door de wijziging in positie van de niet 
recurrente opbrengsten en kosten, die boven de EBIT lijn zijn geduwd, de 
vergelijkbaarheid met de vorige jaren mogelijks wat vertekend is. De 
jaarrekeningen van de Nationale Bank van België zijn publiekelijk 
consulteerbaar. 
 
De omzet omvat voornamelijk de productie van de film “Sprakeloos” en de TV 
series “Patrouille Linkeroever” en “Tabula Rasa” en de distributieinkomsten 
van “Black”. 
 
Na afsluiting van het vorige boekjaar heeft Caviar Antwerp BVBA het 
immaterieel en materiel vast actief overgenomen van Caviar Group NV en ook 
de activiteiten overgenomen.  
 
Het financieel resultaat bedraagt 1.466.721,42 EUR in 2016 tegenover 
204.533,97 EUR in 2015. In 2016 werd ook een 'Onttrekking aan de uitgestelde 
belasting' geboekt t.b.v 881.472,49 EUR. Dit, eveneens als de hoge financiële 
opbrengsten, is te wijten aan de nieuwe boekhoudregels i.v.m de Tax Shelter 
inkomsten, die niet langer als omzet  mogen aanzien worden maar als een 
subsidie dienen te worden geboekt. De subsidie wordt eerst op het passief 
geboekt en dan via de financiële opbrengsten en de terugname van de 
uitgestelde belastingen in resultaat genomen a rato van hetzelfde ritme als de 
afschrijving op de audiovisuele werk waarop ze is verkregen. 
 
De geraamde vennootschapsbelasting bedraagt 112.979,10 EUR. 
 
De netto winst van het boekjaar bedraagt 287.393,19 EUR tegenover 
38.057,75 EUR in 2015. Bottom line is er dus in 2016 een winst van 287.393 
EUR. Het bedrijfsverlies (op niveau Bedrijfswinst, rubriek 9901 op het schema 
van de jaarrekening) wordt veroorzaakt door de wijziging in de boeking van 
de Tax Shelter opbrengsten en dit naar aanleiding van het CBN advies 2015/7 
van 9 september 2015. De ontvangen bedragen dienen voor de 
raamovereenkomsten getekend vanaf 01/01/2015 beschouwd te worden als 
een kapitaalsubsidie en geleidelijk afgeboekt te worden, via de financiële 
opbrengsten (beneden de EBIT lijn) en onttrekkingen van de uitgestelde 
belastingen (beneden de winst voor belastingen lijn), volgens hetzelfde ritme 
als de afschrijvingen op de audiovisuele werken. 
 
Merk op dat de geproduceerde vaste activa in 2016 0,00 EUR bedragen. Dit is 
het gevolg van het feit dat de waarderingsregels in Caviar Antwerp werden 
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gewijzigd. Naar analogie met de IFRS regels worden zowel de opbrengsten als 
de kosten van de producties direct in resultaat genomen volgens de methode 
percentage of completion.  
Hiervoor werd gekozen omwille van de groepsrapportering en uit praktische 
overwegingen. 
 
 
2017 
De bedrijfsopbrengsten van het boekjaar bedragen 6.808.735 EUR tegenover 
7.059.750 EUR vorig jaar. De bedrijfskosten bedragen 8.943.326 EUR dit 
boekjaar tegenover 9.007.571 EUR in 2016, met een bedrijfsverlies van -
2.134.591 tegenover een bedrijfsverlies van -1.947.821 vorig jaar. 
 
De bedrijfswinst is het operationele resultaat zoals in het verplichte schema 
van de Nationale bank van België onder  de rubriek 9901 dient te worden 
opgenomen. Merk inderdaad op dat door de wijziging in positie van de niet 
recurrente opbrengsten en kosten, die boven de EBIT lijn zijn geduwd, de 
vergelijkbaarheid met de boekjaren per 31 december 2014 of eerder mogelijks 
wat vertekend is. De jaarrekeningen van de Nationale Bank van België zijn 
publiekelijk consulteerbaar. 
 
De omzet omvat voornamelijk de productie van de films “Vele Hemels” en 
“Rosie & Moussa” en de TV-serie “Tabula Rasa”. 
 
Het financieel resultaat bedraagt 1.468.263 EUR in 2017 tegenover 1.466.721 
EUR in 2016. In 2017 werd ook een 'Onttrekking aan de uitgestelde belasting' 
geboekt t.b.v 936.296 EUR tegenover 881.472 EUR in 2016. Zie toelichting bij 
cijfers 2016 in dit verband. 
 
De geraamde vennootschapsbelasting bedraagt 32.763 EUR in 2017, 
tegenover 112.979 EUR in 2016. 
 
De netto winst van het boekjaar bedraagt 239.110 EUR tegenover 
287.393 EUR in 2016. Bottom line is er dus in 2017 een winst van 239.110 EUR. 
Het bedrijfsverlies (op niveau Bedrijfswinst, rubriek 9901 op het schema van 
de jaarrekening) wordt veroorzaakt door de boeking van de Tax Shelter 
opbrengsten en dit naar aanleiding van het CBN advies 2015/7 van 9 
september 2015. De ontvangen bedragen dienen voor de 
raamovereenkomsten getekend vanaf 01/01/2015 beschouwd te worden als 
een kapitaalsubsidie en geleidelijk afgeboekt te worden, via de financiële 
opbrengsten (beneden de EBIT lijn) en onttrekkingen van de uitgestelde 
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belastingen (beneden de winst voor belastingen lijn), volgens hetzelfde ritme 
als de afschrijvingen op de audiovisuele werken. 
 
Balans (in EUR) 
 Boekjaar 

31/12/2014 
Boekjaar 

31/12/2015 
Boekjaar 

31/12/2016 
Boekjaar 

31/12/2017 
Vaste activa 2.976.512 6.299.435 4.539.044 4.251.487 

Vlottende activa 7.609.277 6.155.202 5.623.531 3.321.802 
Handelsvorderingen 1.927.500 481.620 1.214.920 1.462.864 
Overige vorderingen 550.350 1.858.468 1.298.570 914.078 

Geldbeleggingen 1.870.001 800.000 318.667 0 
Liquide middelen 3.261.372 2.626.493 1.561.968 391.892 

Overlopende 
rekeningen 

54 388.621 1.229.406 552.968 

Totale activa 10.585.789 12.454.637 10.162.575 7.573.289 
 
 
 Boekjaar 

31/12/2014 
Boekjaar 

31/12/2015 
Boekjaar 

31/12/2016 
Boekjaar 

31/12/2017 
Eigen vermogen 777.592 1.571.008 2.150.032 2.000.367 
Kapitaal 561.500 180.000 820.000 1.460.000 
Reserves 28.223 28.222 42.592 54.547 
Overgedragen winst 187.869 45.927 78.950 46.105 
Kapitaalsubsidies 0 1.316.859 1.208.490 439.715 
Schulden 9.808.197 10.205.247 7.389.987 439.715 
Financiële schulden 
> 1 j 

0 4.001.444 2.561.000 1.921.000 

Schulden < 1j 5.890.959 3.057.737 3.066.873 2.713.257 
Handelsschulden 1.308.993 1.044.901 1.593.573 1.367.267 
Ontvangen 
vooruitbetalingen 

676.250 0 0 0 

Schulden mbt 
belastingen, 
bezoldigingen, 
sociale lasten 

221.118 291.174 227.691 205.990 

Overige schulden 3.684.598 1.081.662 409.175 500.000 
Overlopende 
rekeningen 

3.917.238 3.146.066 1.762.114 712.145 

Totale passiva 10.585.789 12.454.637 10.162.575 7.573.289 
 
2014 
De vaste activa bestaan hoofdzakelijk uit immateriële vaste activa. Conform de 
op dat ogenblik geldende boekhoudkundige regels, werden de audiovisuele 
werken waarvan de productievennootschap de productie verzekert, in de 
boekhouding opgenomen als immateriële vaste activa op rekening 211 
“Consessies, octrooien, licenties, know-hown lerken en soortgelijke rechten”. 
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Dit verklaart het belang van deze post, 2,94Mio€ ten opzichte van een totaal 
van de vaste activa ten belope van 2,98€.  
De vlottende activa bestaan hoofdzakelijk uit handelsvorderingen (1,93Mio€), 
geldbeleggingen (1,87Mio€) en liquide middelen (3,26Mio€). 
 
Op de passiefzijde van de balans per 31 december 2014, noteert men een 
eigen vermogen ten belope van 0,78Mio€, waarin het kapitaal ten bedrage 
van 0,56Mio€ de belangrijkste post is, naast een overgedragen winst van 
0,19Mio€. 
 
2015 
In tegenstelling tot vorig boekjaar vormen binnen de vaste activa niet langer 
de immateriële vaste activa de hoofdbrok. Zij dalen immers van 2,94Mio€ naar 
1,39Mio€. De financiele vaste activa stegen met 4,08Mio€, hoofdzakelijk ten 
gevolge van de verwerving van deelnemingen in Caviar London Ltd. En Caviar 
Paris SAS. 
 
Binnen de vlottende activa merkt de lezer dat het totaal van de vorderingen 
op ten hoogste één jaar niet wezenlijk verschilt met het voorgaande boekjaar. 
De overige beleggingen daalden met 1,07Mio€. Ook de liquide middelen 
namen met af met 0,63Mio€.     
 
Op de passiefzijde van de balans per 31 december 2015, noteert men een 
eigen vermogen ten belope van 1,57Mio€. Ten opzichte van het vorig 
boekjaar valt de daling van het kapitaal van 0,56Mio€ naar 0,18Mio€ op. Maar 
de toename van de kapitaalsubsidies met 1,32Mio€ vormt binnen het eigen 
vermogen de grootste wijziging ten opzichte van vorig jaar. De verklaring 
hiervan kan worden toegeschreven aan het CBN advies 2015/7 van 9 
september 2015. De ontvangen (Tax Shelter) bedragen dienen voor de 
raamovereenkomsten getekend vanaf 01/01/2015 beschouwd te worden als 
een kapitaalsubsidie en geleidelijk afgeboekt te worden, via de financiële 
opbrengsten (beneden de EBIT lijn) en onttrekkingen van de uitgestelde 
belastingen, volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen op de audiovisuele 
werken. 
 
Buiten het eigen vermogen dient de lezer voornamelijk de toename van de 
schulden op meer dan één jaar op te vallen. De toename van de 
achtergestelde leningen en de schulden aan kredietinstellingen bedragen 
respectievelijk 1,44Mio€ en 2,56Mio€.  
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Daarentegen daalden de schulden op ten hoogste één jaar ten opzichte van 
vorig boekjaar met 2,83Mio€. 
 
Er werd door de aandeelhouders besloten een dividend ten belope van 
180.000 EUR toe te kennen. 
 
2016 
De immateriële vaste activa daalden dit boekjaar verder tot 0,19Mio€. De 
financiele vaste activa bleven ongewijzigd op het vlak van deelnemingen. De 
vorderingen op verbonden ondernemingen daalden echter van 0,80Mio€ 
vorig boekjaar naar 0,18Mio€ per 31 december 2016. 
 
Binnen de vlottende activa vormen de toename van de handelsvorderingen 
met 0,73Mio€ op, alsook de afname van de overige vorderingen op ten 
hoogste één jaar ten belope van 0,56Mio€. Verder namen de geldbeleggingen 
af met 0,48Mio€ ten opzichte van vorig boekjaar, alsook de liquide middelen, 
dewelke afnamen met 1,07Mio€. De overlopende rekeningen op de actiefzijde 
namen dan weer toe ten opzichte van vorig boekjaar met 0,84Mio€.     
 
Op de passiefzijde van de balans per 31 december 2016, valt de toename van 
het gestort kapitaal op. Per 31 december 2015 bedroeg dit 0,18Mio€ en nam 
tijdens het boekjaar per 31 december 2016 toe, om te eindigen op 0,82Mio€.  
De aandacht van de lezer wordt gevestigd op het feit dat het kapitaal eigenlijk 
werd verhoogd naar 3,38Mio€, doch 2,56Mio€ bleef per 31 december 2016 
niet-opgevraagd. 
 
De kapitaalsubsidies bedroegen dit boekjaar 1,21Mio€. Zoals voorgaand 
boekjaar kan deze post worden toegeschreven aan het CBN advies 2015/7 van 
9 september 2015. De ontvangen (Tax Shelter) bedragen dienen voor de 
raamovereenkomsten getekend vanaf 01/01/2015 beschouwd te worden als 
een kapitaalsubsidie en geleidelijk afgeboekt te worden, via de financiële 
opbrengsten (beneden de EBIT lijn) en onttrekkingen van de uitgestelde 
belastingen, volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen op de audiovisuele 
werken. 
 
Buiten het eigen vermogen dient de lezer te noteren dat de achtergestelde 
leningen en de schulden aan kredietinstellingen op meer dan één jaar 
afnamen met respectievelijk 0,80Mio€ en 0,64Mio€.  
 
De schulden op ten hoogste één jaar bleven ten opzichte van vorig boekjaar 
zo goed als ongewijzigd, althans wat hun totaliteit betreft. 
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Er werd door de aandeelhouders besloten een tantième ten belope van 
240.000 EUR toe te kennen aan de zaakvoerders 
 
2017 
De vaste activa bestaan uit ondermeer concessies, licenties en dergelijke 
rechten, installaties, machines en uitrusting. De hoofdbrok van de vaste activa 
wordt gevormd door financiële vaste activa, waarvan de boekwaarde op 31 
december 2017 iets meer dan 4 Mio€ bedroeg. Binnen de vlottende activa 
merken we op dat de belangrijkste post, de handelsvorderingen zijn. 
 
Op de passiefzijde van de balans per 31 december 2017 stelt de lezer vast dat 
het kapitaal ten opzichte van 2016 toenam met 640.000 EUR. Het betreft geen 
formele kapitaalverhoging maar een volstorting van reeds geplaatst kapitaal. 
Het eigen vermogen op het einde van boekjaar 2017 bedraagt net iets meer 
dan 2 Mio. EUR.  
 
Ten opzichte van vorig jaar daalden de financiële schulden op meer dan één 
jaar met 640.000 EUR, de financiële schulden op korte termijn daalden met 
196.000 EUR en de leveranciersschulden daalden met 174.000 EUR. De overige 
schulden stegen dan weer met 91.000 EUR. 
 
In 2017 zien we ten opzichte van het vorige boekjaar een daling van de omzet, 
maar dit wordt bijna volledig gecompenseerd door een stijging van de andere 
bedrijfsopbrengsten. De te bestemmen winst met betrekking tot boekjaar per 
31 december 2017 bedroeg 239.000 EUR ten opzichte van 287.000 EUR in 
2016. 
 
Er werd door de aandeelhouders besloten een tantième ten belope van 
260.000 EUR toe te kennen aan de zaakvoerders.  
 

8.9.2 Geschillen 

De emittent van dit aanbod is niet betrokken bij enig geschil. 

8.9.3 Achterstallige betalingen 

De emittent heeft geen achterstallige betalingen bij de Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid (RSZ). 
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8.9.4 Financiële ratio’s CAVIAR ANTWERP18 

 
2014 2015 2016 2017 

RENDABILITEIT 
Nettorend. v.h. eigen 
vermogen, na belasting(%) 

25,07 2,24 13,37 11,95 

Nettorendabiliteit van het 
totaal der activa, vóór 
belasting en kosten van 
schulden(%) 

3,60 0,79 5,47 7,34 

 
 
 2014 2015 2016 2017 

LIQUIDITEIT

Liquiditeit in ruime zin 0,78 0,99 1,16 0,97 

Liquiditeit in enge zin 1,29 1,89 1,43 1,02 

SOLVABILITEIT
Eigen vermogen / Totaal 
vermogen (%) 

7,35 12,61 21,16 26,41 

 
Inzake de ratio’s merken we een sterke verbetering van de solvabiliteit. Dit is 
onder andere het gevolg van een kapitaalverhoging. Een groot deel van de 
financiële schulden betreft een achtergestelde schuld aan de aandeelhouder 
van 641.000 EUR. Daarenboven is het kapitaal verhoogd tot 3.200.000 EUR 
waarvan slechts 1.460.000 EUR is volstort. Het niet volstorte gedeelte ten 
bedrage van 1,92 miljoen EUR kan dus elk moment opgevraagd worden, 
onder andere via een omzetting van de lening in kapitaal.  
Daarenboven genereert Caviar voldoende cashflow om zijn financiële 
bankschulden terug te betalen. 
 
Solvabiliteit en liquiditeit is belangrijk voor elke onderneming.  
Inzake rendabiliteit kijkt men voor filmproductiebedrijven best enkel naar het 
netto rendement owv het feit dat de taks shelter inkomsten die recurrent zijn 
niet in de bruto rendementen verweven zitten. 
 
Toelichting ratio’s19: 

                                                 
18 Uitleg en berekeningswijze van deze ratio’s kunnen worden geconsulteerd op: 
https://www.nbb.be/doc/ba/nbbstat/2015_userguide_nl.pdf , vanaf p. 29, Hoofdstuk 5.2.5 ‘Definitie 
van de ratio’s voor ondernemingen’  
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Gelieve te noteren dat in onderstaande tabellen, de cijfers in de rechter kolom 
verwijzen naar de posten zoals zij zijn opgenomen in het (NBB) schema van de  
jaarrekening. 
 

 Nettorend. v.h. eigen vermogen, na belasting(%): 
 

 
Voorwaarden voor het berekenen van de ratio 

 

De duur van het boekjaar moet gelijk zijn 

aan 12 maanden (a) De noemer moet 

positief zijn
17 

12 maanden 
 

10/15 > 0 

 

Teller 

Winst (Verlies) van het boekjaar 
 

Noemer 

Eigen vermogen 
 

Ratio = T/N * 100 

+ 9904 
 

+ 10/15 

 

Dit ratio geeft de Investeerder de kans de rendabiliteit ten aanzien van het 
eigen vermogen in te schatten. 
 

 Nettorendabiliteit van het totaal der activa, vóór belasting en kosten 
van schulden(%): 

 
Voorwaarde voor het berekenen van de ratio 

De duur van het boekjaar moet gelijk zijn aan 12 maanden (a) 12 maanden 
 

Teller 

Winst (Verlies) van het boekjaar 

Financiële kosten 

waarvan:    Kosten van de schulden 

Door de overheid toegekende interestsubsidies, aangerekend op 
het resultaat 

Belastingen op het resultaat (van het boekjaar) 

 
Noemer 

Totaal der activa 
 

Ratio = T/N * 100 

+ 9904 
 

+ 650 + 653 

- 9126 

 
+ 9134 

 
+ 20/58 

 

Dit ratio geeft de Investeerder de kans de rendabiliteit ten aanzien van de 
ingezette middelen (activa) in te schatten. 

                                                                                                                                            
19 Uit: https://www.nbb.be/doc/ba/nbbstat/2015_userguide_nl.pdf , vanaf p. 29, Hoofdstuk 5.2.5 
‘Definitie van de ratio’s voor ondernemingen’ 
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 Liquiditeit in ruime zin: 
 

Voorwaarde voor het berekenen van de ratio

Geen enkele - 
 

Teller 

Voorraden en bestellingen in uitvoering 

Vorderingen op ten hoogste één jaar 

Geldbeleggingen 

Liquide middelen 

Overlopende rekeningen van het actief 

 
Noemer 

Schulden op ten hoogste één jaar 

Overlopende rekeningen van het passief 

 
Ratio = T/N 

+ 3 

+ 40/41 

+ 50/53 

+ 54/58 

+ 490/1 
 

+ 42/48 

+ 492/3 

 

Dit ratio geeft de Investeerder de kans in te shatten in welke mate de 
onderneming haar betalingsverplichtingen op korte termijn na te komen, 
rekeninghoudende met voorraden, bestellingen in uitvoering en overlopende 
rekeningen. 
 

 Liquiditeit in enge zin: 
 

Voorwaarde voor het berekenen van de ratio

Geen enkele - 
 

Teller 

Vorderingen op ten hoogste één jaar 

Geldbeleggingen 

Liquide middelen 

 
Noemer 

Schulden op ten hoogste één jaar 

 
Ratio = T/N 

+ 40/41 

+ 50/53 

+ 54/58 
 

+ 42/48 

 

Dit ratio geeft de Investeerder de kans in te shatten in welke mate de 
onderneming haar betalingsverplichtingen op korte termijn na te komen, 
zonder rekening te houden met voorraden, bestellingen in uitvoering of 
overlopende rekeneningen. 
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8.10 Financiële  toestand  en  resultaten  van  CAVIAR  Group  over  de 
laatste 3 boekjaren 

8.10.1 Algemeen 

De geconsolideerde jaarrekeningen van de CAVIAR Group kunnen 
geraadpleegd worden via de Nationale Bank. Deze werden opgesteld in 
overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (“IFRS”), 
zoals die door de Europese unie werden goedgekeurd.  
 
De tot de consolidatiekring behorende vennootschappen worden opgesomd 
onder punt 7-5 van de geconsolideerde jaarrekening per 31/12/2017 (bijlage 
3). 
 
De jaarrekeningen werden als bijlage bij dit prospectus opgenomen (zie 
bijlage 3). 
Door haar commissaris BDO werd over boekjaar 2017 een goedgekeurd 
verslag zonder voorbehoud afgeleverd. Dergelijk verslag zonder voorbehoud 
werd eveneens afgeleverd over boekjaren 2015 en 2016. 
 
De belangrijkste elementen van de jaarrekening worden hieronder ter info 
overgenomen. 

8.10.2 Resultatenrekening (in 1.000 EUR) 

 Boekjaar 
31/12/2015 

Boekjaar  
31/12/2016 

Boekjaar 
31/12/2017 

Omzet  99.203 91.670 96.967 

Kostprijs van de verkopen  
-82.877 -77.361 -80.720 

  Operationele kosten : -14.101 -13.393 -15.179 
  Operationele winst  2.225 916 1.068 
Winst voor belastingen 2.303 477 1.529 
Belastingen : -1.239 -480 -314 
Netto winst  1.022 -3 1.215 
 
2015 
In 2015 namen de verkopen toe met 29.184 k€ als gevolg van de hogere 
reclamespot omzet en de release van diverse films. Procentueel stijgt de 
brutomarge van 16,4% van de omzet tegenover 15,8% in 2014.  
De operationele kosten , die voornamelijk marketing, verkoop en administratie 
betreffen stegen van 10.571 k € naar 14.101 k €. Hierdoor verbeterde het 
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operationeel resultaat spectaculair, met name van 457 k € tot 2.225 k €. De 
financiële verliezen bestaan hoofdzakelijk uit wisselkoersverliezen (76 k €) en 
rentelasten (51 k €), de financiële opbrengsten hoofdzakelijk uit 
wisselkoerswinsten (226 k €).  
De provisie voor winstbelasting bedraagt 696 k € tegenover 282 k € in 2014. 
De uitgestelde belastingen bedragen 531 k € tegenover -45 k € in 2014.  
 
2016 
De afname van de omzet in 2016 ten opzichte van 2015 is voornamelijk te 
verklaren door een afname in omzet uit de reclame in de Verenigde Staten en 
het Verenigd Koninkrijk. De aankopen van goederen en diensten volgde 
evenwel dezelfde trend. 
 
De operationele kosten, die voornamelijk marketing, verkoop en administratie 
betreffen daalden van 14.135 k € naar 13.349 k €. Ondanks deze daling alsook 
het feit dat de aankopen van goederen en diensten eveneens daalden, kon 
het verlies aan omzet niet geheel worden weggewerkt. Evenwel valt te noteren 
dat het operationele resultaat van 2016 meer dan het dubbele bedraagt ten 
opzichte van dat in 2014. De financiële verliezen bestaan hoofdzakelijk uit 
wisselkoersverliezen (157 k €) en rentelasten (109 k €) , de financiële 
opbrengsten hoofdzakelijk uit wisselkoerswinsten (50 k €) en overige 
financiële opbrengsten (30 k €).  
 
De provisie voor winstbelasting bedraagt 558 k € tegenover 696 k € in 2015. 
De uitgestelde belastingen bedragen -106 k € tegenover 531 k € in 2015.  
 
2017 
De omzet is in 2017 toegenomen met 5.297 K€ tot 96.967 K€ .  Daarenboven 
verbeterde ook het rendement: de procentuele Bruto marge steeg van 15,6% 
naar 16,8% wat leidde tot een Brutomarge in absolute waarde van 16.247 k€ 
(14.309 k€  in 2016). Weliswaar was er een flinke stijging in zowel verkoop- en 
marketingkosten en algemene administratieve kosten. De operationele winst 
klokte af op 1.068 k€, hetgeen 152 k€ meer is dan vorig boekjaar.  
 
De financiële kosten namen af naar 307 k€ (342 k€ in 2016), de financiële 
opbrengsten bedroegen 760 k€, omwille van belangrijke wisselkoerswinsten 
(178 k€) en de ontvangst van een verzekeringsclaim (529 k€). Na belastingen 
te voorzien van 314 k€, bedraagt de uiteindelijke netto geconsolideerde winst 
1.215 k€.  
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8.10.3 Balans (in 1000 EUR) 

31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 

Vaste Activa  8.492 7.203 6.272 

Goodwill 0 370 370 

Film en televisie series in 
uitvoering  1.533 0 0 

Overige immateriële VA  975 1.306 820 

Materiële vaste activa  3.072 1.911 1.864 
Investeringen in geassocieerde 

ondernemingen  4 339 299 

uitgestelde belastingvorderingen  1 2 26 

overige financiële activa  2.907 3.275 2.893 

Vlottende Activa  21.598 19.647 18.913 
Producties in uitvoering  2.510 1.866 1.199 
Handelsvorderingen  8.062 9.198 7.561 
Belastingsvorderingen  328 239 546 

Geldmiddelen en kasequivalenten 7.345 4.124 4.786 

Overige vlottende activa  3.353 4.219 4.821 

Totaal activa  30.090 26.849 25.185 
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31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 
Eigen Vermogen  3.176 3.468 4.526 

Kapitaal  5.802 5.802 5.802 
Geconsolideerde reserves -2.769 -2.731 -1.524 
Eigen aandelen  -4 -4 -4 

Andere elementen van het 
totaal resultaat  244 336 47 

- Minderheidsbelang -97 65 205 
Langlopende verplichtingen  4.102 3.799 2.786 

Rentedragende schulden  3.398 2.911 2.229 
Uitgestelde belastingschulden 658 806 450 
Overige langlopende 

verplichtingen  46 82 107 
Kortlopende verplichtingen  22.812 19.582 17.873 

Rentedragende schulden  1.767 2.451 1.761 
Handelsschulden  8.567 8.642 8.681 
Belastingschulden  654 500 858 
Uitgestelde baten 8.547 7.047 3.643 
Overige kortlopende 

verplichtingen  3.277 942 2.930 
Totaal passiva 30.090 26.849 25.185 

 
2015 
De vaste activa bestaan enerzijds uit gekapitaliseerde productiekosten voor 
films en TV series, waarop Caviar de rechten heeft. Deze worden afgeschreven 
op basis van de te verwachten toekomstige distributie inkomsten. De afname 
is te verklaren door het feit dat er gevoelig minder in films en TV series werd 
geïnvesteerd in 2015. De overige materiële activa behelzen de software 
investeringen. De materiële activa betreffen de gebouwen en de IT 
infrastructuur (hardware). De overige financieel vaste activa betreffen 
hoofdzakelijk een investering door Caviar LA in aandelen van de 
aandeelhouder 75 Sunset : deze zullen gebruikt worden voor een toekomstig 
aandelenoptieplan voor het personeel.  
Bij de vlottende activa zien we een stijging van producties in uitvoering tot 
2.510 k€. De producties in uitvoering betreffen de geactiveerde 
productiekosten voor reclamespots en films waar Caviar geen filmrechten 
voor aanhoudt. Hier is wel een significante stijging in activiteit in 2015, 
voornamelijk in de US.  Andere opvallende stijging betreft de 
handelsvorderingen, te verklaren door een stijgende omzet, en de stijging van 
de kortlopende activa, omwille van toegenomen te ontvangen discussies.  Er 
zijn op jaareinde 2015 voor 7,3 miljoen € aan beschikbare liquiditeiten.   
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Ondanks de winst na belastingen is het eigen vermogen afgenomen tot 3.176 
k€ , dit omwille van dividenduitkeringen  van 3.251 k€ in 2014 en 757 k€ in 
2015.  
De stijging van de lange termijn schulden zijn ontstaan omwille van de 
opname van nieuwe bankleningen in het kader van de intra groep 
reorganisatie van aandelen.  De handelsschulden zijn gestegen tot 8.567 k€, 
de rentedragende schulden op korte termijn daalden daarentegen tot 1.767 
k€.  De uitgestelde baten betreffen enerzijds het equity gedeelte van de taks 
shelter overeenkomsten (dus subsidies) welke uitgesteld worden tot de 
release datum van de film of TV serie, anderzijds de reeds ontvangen 
vergoedingen van reclamespots, uitgesteld tot levering aan de klant. 
 
2016 
De vaste activa bestaan enerzijds uit gekapitaliseerde productiekosten voor 
films en TV series, waarop Caviar de rechten heeft. Deze werden afgeschreven 
op basis van de te verwachten toekomstige distributie inkomsten over een 
periode tot 5 jaar. De markante daling van 2016 ten opzichte van het vorige 
boekjaar heeft te maken met het feit dan in 2016 geen nieuwe film producties 
werden geactiveerd, maar werden opgenomen in de voorraadrekening 
producties in uitvoering.  Vanaf 01/01/2016 worden alle films en 
televisiereeksen immers verwerkt op basis van de ‘percentage of completion’-
methode. De overige materiële activa behelzen de software investeringen. De 
materiële activa betreffen voornamelijk de IT infrastructuur (hardware). Het 
gebouw opgenomen in de balans per 31/12/2015 werd in 2016 verkocht aan 
de hoofdaandeelhouder 75 Sunset SA. De groep investeerde in 2016 in enkele 
deelnemingen in ondernemingen gevestigd in België en de Verenigde Staten. 
Gezamenlijk goed voor 537 k €. Op verlies van 202 k € werd geleden op twee 
deelnemingen waarvan de boekwaarde tot nul moest worden herleid. De 
overige financieel vaste activa betreffen hoofdzakelijk een investering door 
Caviar LA in aandelen van de hoofdaandeelhouder 75 Sunset : deze zullen 
gebruikt worden voor een toekomstig aandelenoptieplan voor het personeel. 
Verder dient te worden opgemerkt dat de vorderingen op verbonden 
ondernemingen 683 k€ toenamen ten opzicht van 2015. 
 
Bij de vlottende activa zien we een daling van producties in uitvoering tot 
1.866 k€. In 2016 behelst deze post voornamelijk productiewerk gerelateerd 
aan Caviar Antwerp (films) en Caviar LA (reclame).  Ondanks de stijging van de 
handelsvorderingen, wordt op jaareinde 2016 voor 4,1 miljoen € aan 
beschikbare liquiditeiten genoteerd.   
 
In 2016 nam het eigen vermogen van de groep toe met 292 k€.  
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De rentedragende schulden op lange termijn zijn ontstaan omwille van de 
opname van nieuwe bankleningen in het kader van de intra groep 
reorganisatie van aandelen. In 2016 namen de schulden op lange termijn af 
ten voordele van de schulden op korte termijn. De handelsschulden zijn 
gestegen tot 8.642 k€.  De uitgestelde baten betreffen enerzijds het equity 
gedeelte van de tax shelter overeenkomsten (dus subsidies) welke uitgesteld 
worden tot de release datum van de film of TV serie. De uitgestelde baten met 
betrekking tot reclamespots hebben betrekking op de gefactureerde 
opbrengsten voor reclamespots die momenteel in productie zijn. 
 
Een belangrijke daling van de overige kortlopende verplichtingen ten belope 
van 2.335 k€. De belangrijkste factor hierin betreft de vermindering van de 
ontvangen vooruitbetalingen omdat vanaf 2016 de omzet van films uit tax 
shelter wordt geboekt aan de hand de ‘percentage of completion’-methode. 
 
2017 
De totale activa zijn in 2017 afgenomen van 26.849 k€ tot 25.185 k€. De 
verdeling tussen vaste activa (6.272 k€) en vlottende activa (18.913 k€) is 
nauwelijks gewijzigd.  
De vaste activa bestaan voornamelijk uit Financieel vaste activa (2.893 k€), 
Materiële vaste activa (1.864 k€) en Immateriële vaste activa (820 k€);  
 
De vlottende activa bedragen 18.913 k€. Ze bestaan voor een groot deel uit 
handelsvorderingen (7.561 k€). Deze zijn sterk afgenomen, omwille van het 
lager aantal producties laat op het jaar. De geldmiddelen bedragen eind 2017 
4.786 k€. De overige kortlopende activa betreffen over te dragen kosten, 
leningen en overheidssubisidies ten bedrage van 4.821 k€. De producties in 
uitvoering bedragen 1.199 k€ , hetgeen een stuk minder is dan eind 2016 
(1.866 k€) . Ook hier is de verklaring de lagere activiteitsgraad eind 2017.  
 
Het eigen vermogen geconsolideerd neemt toe met meer dan 1 miljoen € tot 
4.526 k€ (bijna 18% van het balanstotaal). Zonder de minderheidsbelangen 
bedraagt dit  4.321 k€.  
 
De rentedragende schulden nemen zowel op korte als op lange termijn af, 
naar respectievelijk 2.229 k€ en 1.761 k€. De handelsschulden blijven 
ongeveer op hetzelfde niveau van 8.5 miljoen (8.681 k€). Terug omwille van de 
verminderde activiteit eind 2017 nemen de uitgestelde baten (voornamelijk 
subsidies en tax shelter subsidies) sterk af (van 7.047 k€ naar 3.643 k€). Door 
een aantal uit te keren bonussen aan het personeel stijgen de overige 
kortlopende verplichtingen tot 2.930 k€.  
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Deel 9 
ALGEMENE INFORMATIE BETREFFENDE DE 

FILMINDUSTRIE 
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9 Algemene  informatie  betreffende  de 
filmindustrie 

9.1 Inleiding 

Sinds het ontstaan van de Tax Shelter-wetgeving, heeft de audiovisuele 
industrie in België een hoge vlucht genomen. Getuige de verschillende 
nominaties van Belgische films op festivals over de hele wereld, zoals de 
oscars. Zowel het aantal producties als de kwaliteit van Belgische producties is 
gestegen met onder andere een professionalisering, een breder aanbod en 
een grotere tewerkstelling tot gevolg. Wat de Tax Shelter specifiek betreft 
kunnen we een onderscheid maken tussen de vennootschappen die zich 
specifiek hierop richten en de bedrijven die dat als nevenactiviteit naast de 
eigen productiekern ontwikkelen. 
 
In de Tax Shelter-markt vinden we vandaag intermediairs, die producties 
selecteren en Tax Shelter gewijs opvolgen en productiehuizen die producties 
ontwikkelen en in het kader van de financiering (cfr. supra) ook Tax Shelter in 
beschouwing nemen en doorgaans een eigen cel hiervoor binnen het bedrijf 
oprichten. Caviar Antwerp kunnen we bij de groep van productiehuizen 
rekenen die als kernactiviteit het vertellen van verhalen via een audiovisueel 
medium voorop stelt en in functie daarvan Caviar Film Financing aanstelt om 
als tussenpersoon te functioneren voor wat het ophalen en correct afhandelen 
van de Tax Shelter betreft. 

9.2 Hoe verloopt het productieproces? 

9.2.1 Intake 

Gedurende de intake worden een aantal zaken verhelderd die de basis 
moeten leggen voor de ontwikkeling van het concept. Belangrijke zaken 
daarin zijn de doelstelling van de filmproductie. Met andere woorden, welke 
boodschap dient er uitgedragen te worden, en met welk doel? De doelgroep 
wordt gedefinieerd en de inhoud en vorm worden besproken. Andere 
aandachtspunten zijn het gebruik van een huisstijl, de beoogde lengte, de 
wijze van vertoning en of de filmproductie onderdeel is van een grotere 
campagne. 
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9.2.2 Pre‐productie 

Debriefing en concept 
Er wordt een voorstel gedaan van het concept waarbij rekening wordt 
gehouden met de situatie waarin de film uiteindelijk vertoond zal worden. 
Daarnaast wordt een ruwe doorlooptijdenplanning en een budgetindicatie 
afgegeven. 
 
Synopsis 
In de synopsis worden onder andere het definitieve concept, de tijdsduur van 
de film, de offerte en de planning vastgelegd. De budgettering is in de 
filmwereld voor een groot deel afhankelijk van het beschikbare budget. De 
keuze voor bepaalde methoden of technieken is immers sterk afhankelijk van 
de beschikbare middelen. Binnen dat gegeven budget wordt uiteraard scherp 
op de kosten en effectiviteit van de gekozen methoden en technieken gelet. 
 
Script en storyboard 
Het script en storyboard worden op basis van het goedgekeurde concept 
opgesteld. Gedurende die fase worden ook in samenwerking met de klant de 
voice-over teksten vastgelegd. 
 
Samenstellen Team 
Bij een akkoord op het script en storyboard wordt de filmcrew samengesteld. 
Voor aanvang van de daadwerkelijke productie worden callsheets verstuurd 
naar alle crewleden en andere belanghebbenden. 

9.2.3 Productie 

De opnames vinden plaats op basis van een vooraf opgestelde shotlist of 
decoupage. Afhankelijk van de aard van de productie draagt de regisseur of 
opnameleider zorg voor het compleet afhandelen van die shotlist binnen het 
productieschema.  

9.2.4 Montage 

Ruwe montage 
Tijdens de ruwe montage wordt op basis van het gefilmde materiaal een 
definitieve keuze gemaakt uit de geschoten scènes. De gekozen scènes 
worden achter elkaar gesneden waardoor ook de timing van de film vast komt 
te liggen. Titels en andere visuele elementen worden ruw in de beelden 
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geplaatst. Voordat er over wordt gegaan tot de volgende fase vindt er eerst 
terugkoppeling vanuit de opdrachtgever plaats. 
 
Animaties 
In deze fase worden animaties als titels en andere visuele effecten aan de 
montage toegevoegd. Gezien timing essentieel is in het doorvoeren van die 
animaties kunnen er niet meer vrijblijvend wijzigingen worden doorgevoerd 
aan gekozen scènes zelf.  
 
Locked versie 
Wanneer zowel de ruwe montage als de animaties zijn goedgekeurd volgen 
nog twee handelingen. 
 
Kleurcorrectie 
Door middel van kleurcorrectie worden situaties gecorrigeerd waarbij een niet 
al te goede belichting is toegepast. Ook wordt het beeldmateriaal uniform op 
kleur brengen van het beeld. dat komt veel voor als beeldmateriaal van 
verschillende bronnen in één productie gecombineerd is. Eveneens is het 
mogelijk juist door het toekennen specifieke kleurtonen de sfeer in bepaalde 
scenes te accentueren. 
 
Afmixen 
Tijdens het afmixen van het geluid worden geluidsniveaus gecorrigeerd en 
speciale geluidseffecten toegevoegd. 

9.2.5 Voltooiing en Uitlevering 

Wanneer de montage geheel is afgerond wordt overgaan tot voltooiing en 
uitlevering van het audiovisueel werk. 

9.3 Marketing en distributie 

9.3.1 Marketing incentives 

Wie bij CAVIAR investeert, ontvangt niet enkel een interessante financiële 
return via het Tax Shelter-systeem, maar ook een return in de vorm van 
exclusieve marketingincentives. Een investeerder ontvangt steeds volgende 
zaken zonder enige meerkost 
 DVD van het audiovisuele werk 
 Duoticket voor de première 
 Bezoek aan de set 
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9.3.2 Distributie 

Zodra de film is voltooid, zal de internationale verdeler de film screenen voor 
de lokale verdelers van die territoria of media waarvoor nog geen 
voorverkopen zijn gebeurd. Dat gebeurt doorgaans in combinatie met de 
presentatie van de film op een filmfestival of een filmmarkt. 

9.4 Financiering 

De Financiering van een TV reekst bestaat doorgaans uit subsidies en 
voorverkopen aan zenders, eventueel buitenlandse financiering via 
coproductie en wordt aangevuld met Tax Shelter.  
 
Een onafhankelijke film wordt doorgaans gefinancierd door een combinatie 
van verschillende bronnen. 

9.4.1 Voorverkopen en territoriale minimum verkoopgaranties 

Vooraleer de film afgewerkt is, zal de producer en/of zijn internationale 
verdeler trachten de film voor bepaalde territoria te verkopen op basis van het 
script en andere reeds al bekende elementen. De lokale territoriale 
distributeurs zullen doorgaans een “minimum sale guarantee” betalen. 

9.4.2 Subsidies 

In vele landen ondersteunt de overheid de lokale filmindustrie via bepaalde 
initiatieven (zoals in België het Vlaams Audiovisueel Fonds of het Centre du 
cinéma et de l’audiovisuel de la Communauté Française) die subsidies of “soft 
loans” (rentevrij of ondergeschikte leningen) verstrekken om een bepaald deel 
van de kosten van de film te financieren. 

9.4.3 Equity (incl. Tax Shelter) 

Over de hele wereld spelen equity investeerders een belangrijke rol in de 
financiering van films, in vele gevallen aangemoedigd door de specifieke 
belastingvoordelen die gekoppeld worden aan een investering in film. 

9.4.4 Andere bronnen van financiering 

Andere bronnen kunnen bestaan uit een “uitstel” van betaling van bepaalde 
vergoedingen en kosten van de producent, regisseur of cast. Dat betekent dat, 
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hoewel technisch gesproken deze vergoedingen en kosten deel uitmaken van 
het te financieren budget, die enkel aan de betrokkenen zullen betaald 
worden indien de film voldoende opbrengsten genereert. 
 
Een andere bron van financiering kan sponsoring of product placement zijn. 
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Deel 10 
OVERZICHT PRODUCTIES 
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10 De audiovisuele werken 
 
Hieronder volgt een beknopte bloemlezing van de fictieprojecten die Caviar in 
de loop der jaren produceerde. Met het oog op relevantie een 
overzichtelijkheid is het niet zinvol om een exhaustieve lijst van alle Caviar-
producties op te nemen. We lichten enkel de documentaires en fictieprojecten 
van Caviar Antwerp, Beluga Tree en Roses Are Blue kort toe. 

10.1 FILMS  

Films 
Aantal 

investeerders

Totale 
bedragen 

geïnvesteerd
Budget Release 

Copacobana 1 85.000 3.467.078,00 Juli 2007 
SM rechter 4 473.334 954.000,00 Maart 2009 
Het varken van 
Madonna 

19 2.010.000 4.031.900,00 November 2009

Bo 6 990.000 1.984.140,00 Februari 2010 
Hemel Op Aarde 15 1.200.000 3.209.125,00 December 2013
Nymphomaniac 6 500.000 9.560.287,00 December 2013
Smoorverliefd 7 1.000.000 2.499.106,00 September 2013
Plan Bart 12 1.053.000 2.112.919,00 September 2014
Paradise Trips 13 1.050.000 1.872.500 Augustus 2016
Black 6 915.000 1.872.500 November 2016
Terug naar 
Morgen 

21 1.125.000 2.222.500 September 2015

Sprakeloos 10 685.435 2.162.500 Maart 2017 
Vele Hemels 12 700.000 2.402.600 November 2017
Sawah 13 425.000 3.659.730 Najaar 2019 
Rosie & Moussa 12 505.000 1.287.500 Maart 2018 
The Street Party* 21 947.500 3.118.702 Najaar 2019 
Adorables* 3 220.000 2.922.846 Najaar 2019 

* Nog niet volledig 
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SM Rechter (regie: Erik Lamens) 
Wanneer Koen’s huwelijk met Magda dreigt uiteen 
te vallen, beslist hij om zijn eigen fatsoensgrenzen 
tot het uiterste te testen. Samen ontdekken ze 
haar verborgen verlangens. Nooit had Koen 
gedacht dat SM tot een gelukkig huwelijk zou 
kunnen leiden. Maar wanneer gaandeweg Magda 
verder gaat, en extremere vormen van 
genotsbeleving opzoekt, raakt het koppel verstrikt 
in een web van pooiers, klikkende rijkswachters en 
afgunstige collega’s. SM-rechter is een 
liefdesverhaal over een man die alles over heeft 
voor het geluk van zijn vrouw, en zo beetje bij 
beetje zijn grenzen verlegt. Het is echter ook het 
verhaal van een maatschappij die nog niet klaar is 
om extreme liefde tussen twee mensen te 
aanvaarden. 

 

 
 

 

Hemel op Aarde (regie: Pieter Kuijpers) 
De 13-jarige Bart wordt tot over zijn oren verliefd 
op de oudere, stadse en uiterst verleidelijke 
Moniek die net bij hem in het dorp is komen 
wonen. Als blijkt dat ze ziek is, besluit hij haar te 
gaan redden. Hemel op Aarde is een ontroerend, 
romantisch drama. Een universeel verhaal over het 
beleven van je eerste liefde, opgroeien in de tijd 
van Grease en het in handen hebben van je eigen 
lot ... 

 

   

Nymphomaniac (regie: Lars Von Trier) 
Een even waanzinnig als poëtisch relaas over het 
erotische parcours van een vrouw, vanaf haar 
geboorte tot aan haar 50e levensjaar, verteld door 
het hoofdpersonage van de film, een zelf 
verklaarde nymfomane. Op een koude 
winteravond wordt Joe, in elkaar geslagen en 
achtergelaten in een donkere steeg, gevonden 
door de charmante, erudiete vrijgezel Seligman. 

 



    
 
 

 

 
 
 
 

143 

Hij neemt Joe mee om haar wonden te verzorgen. 
Eenmaal thuis luistert hij aandachtig naar Joe die 
in 8 hoofdstukken haar erotische levensverhaal 
met hem deelt en daarbij haar diepste geheimen 
blootgeeft. 
 
 

 

Smoorverliefd (regie: Hilde Van Mieghem) 
Een film van Hilde van Mieghem waarvan 
intussen door Caviar een Nederlands remake 
werd gemaakt. Smoorverliefd NL werd 
bekroond met The Golden Film. 

   

Plan Bart (regie: Roel Mondelaers) 
Na talloze reclampefilmpjes, videoclips en 
kortfilms, kon Roel Mondelaers in September 
2014 zijn eerste langspeelfilm “Plan Bart” in 
premiere zien gaan.In de film staat het leven 
van reclame producer Sarah op zijn kop 
wanneer Alex, waarmee ze al zeven jaar samen 
is, toegeeft dat hij geen kinderen wil.Sarah zet 
er een punt achter en overtuigd haar oude 
vriend en eeuwige vrijgezel Bart om haar 
zwanger te maken in ruil voor een som geld. 
Het plan is om elkaar daarna nooit meer te 
zien….maar dat draait toch anders uit. De 
hoofdrollen worden vertolt door Wine Dierickx, 
Wouter Hendrickx, Jeroen Perceval en Eva Van 
Der Gucht. 
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Paradise Trips (regie: Raf Reyntjes) 
De debuutfilm van Raf Reyntjes waarin 
buschauffeur Mario Dockers, gespeeld door 
Gene Bervoets, een groep alternatieve 
jongeren naar een festival in Kroatie voert. 
Daar staat hij plotseling oog in oog met zijn 
verloren zoon Jim en ontdekt er dat hij 
intussen ook een kleinzoon, Sunny heeft. De 
film werd in de zomer van 2014 opgenomen in 
Vlaanderen en Kroatie en wordt voor de zomer 
van 2015 in de zalen verwacht. 
 
 

 

Black (regie: Adil El Arbi en Bilall Fallah) 
Een Belgische film onder de regie van Adil El Arbi 
en Bilall Fallah. De film is gebaseerd op de boeken 
Black en Back van jeugdauteur Dirk Bracke. De 
vijftienjarige Mavela is lid van de beruchte 
jeugdbende Black Bronx. Ze wordt halsoverkop 
verliefd op de charismatische Marwan, een jongen 
uit de rivaliserende gang 1080. De twee jongeren 
worden brutaal gedwongen om te kiezen tussen 
trouw aan hun bende of de liefde voor elkaar. De 
film ging in première op het Internationaal 
filmfestival van Toronto en kreeg zijn Belgische 
première tijdens het Film Fest Gent 2015. 
 
 

 

Terug Naar Morgen (regie: Lukas Bossuyt) 
Terug naar morgen is een Belgische 
sciencefictionfilm, geschreven en geregisseerd 
door Lukas Bossuyt met in de hoofdrol Matteo 
Simoni. De befaamde wetenschapper Viktor is al 
zijn hele leven gelukkig met Lena, ondanks een 
tragisch ongeval tijdens hun jeugd. Op een dag 
doet hij samen met zijn enthousiaste assistent 
Titus een baanbrekende ontdekking: ze kunnen e-
mails naar het verleden sturen. Viktors' drang om 
zijn en Lena's verleden te veranderen, wordt te 
groot en hij drukt op 'send'. Maar het verleden, 
hoe klein de ingreep ook, verander je niet zonder 
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risico's. 
 
 

Sprakeloos (regie: Hilde Van Mieghem) 
Het leven van de succesvolle schrijver Jan 
Meerman wordt ondersteboven gekeerd 
wanneer zijn moeder onverwachts een beroerte 
krijgt. Zijn flamboyante en levendige moeder 
verliest haar spraakvermogen. Haar spraak wordt 
herleid tot jammerlijke kreten en brabbeltaal. Jan 
worstelt in deze moeilijke periode met de 
deadline van zijn nieuwe roman. De confrontatie 
die Jan moet aangaan met zijn moeder dwingen 
hem om alles in vraag te stellen, ook zijn literaire 
prioriteiten. Een film van Hilde Van Mieghem, 
gebaseerd op de succesroman van Tom Lanoye.  
 
 

Vele Hemels (regie: Jan Matthys) 
Eva staat altijd klaar om de wereld te redden. Ze 
is een rots in de branding voor haar puberende 
nichtje, haar ruziënde ouders en haar 
dolverliefde zus. Ze is kampioen in geven, 
behalve aan zichzelf. Want achter haar brede 
glimlach en overdosis begrip, groeit een 
knagende eenzaamheid. In ‘Vele hemels boven 
de zevende’ vechten vijf personages meer met 
zichzelf dan met elkaar, in dit bestaan dat 
belachelijk mooi en geweldig lastig is, allemaal 
tegelijk. Een film over obstakels die bergen 
worden en over durven kiezen voor je eigen 
geluk.  
 
 

Sawah (regie: Adolf El Assal) 
DJ Skarab, een jonge getalenteerde DJ ontvlucht 
Egypte om zijn droom van een muzikale carrière 
na te jagen. Wanneer hij naar Brussel gaat om 
deel te nemen aan de World DJing 
Championship, belandt hij in Luxemburg door 
een zaak met verkeerde identiteit. Dat is het 
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moment waarop het echte avontuur begint. 
 
 
Rosie & Moussa (regie: Dorothée Van Den 
Berghe) 
Rosie verhuist met haar moeder naar de andere 
kant van de stad. In het nieuwe 
appartementsgebouw leert ze Moussa kennen. 
Samen gaan ze tot op het dak, hoewel dat 
verboden is. Daar belooft Moussa aan Rosie dat 
hij samen met haar haar papa zal opzoeken, die 
in de gevangenis zit. Rosie wil niets liever dan 
haar vader en moeder weer bij elkaar brengen, 
maar zal dat ook lukken? Want mama wil geen 
woord meer tegen papa zeggen… en tot 
overmaat van ramp wordt ze verliefd op een 
andere man.  
 
 

The Street Party 
Een animatiefilm voor jongeren en 
jongvolwassenen. In een poging om zijn ouders 
weer bij elkaar te brengen, organiseert de jonge 
Mogens samen met zijn buitengewone vrienden 
het grootste straatfeest ooit.  
 
 
Adorables (regie: Solange Cicurel) 
Emma en haar ex-man Victor hebben hun lieflijke 
dochter Lila altijd opgevoed volgens de meest 
vernieuwde opvoedingsmethoden. Maar 
wanneer hun kleine engel plots begint te 
puberen barst de hel los. 
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10.2 TV‐SERIES 

TV-series 
Aantal 

investeerders

Totale 
bedragen 

geïnvesteerd 
Budget Release 

De Smaak van 
De Keyser 

9 2.913.000 6.256.681,00 
December 

2008 
Clan 18 2.400.000 5.071.000,00 Najaar 2012
The art of 
becoming  

3 100.000 221.160,72,00 Najaar 2013

The spiral 27 3.200.000 6.884.106,00 Najaar 2012
Amateurs 36 3.200.000 5.750.145,00 Herfst 2014
Connie & Clyde 1 12 1.500.000 3.010.000,00 Najaar 2013
Connie & Clyde 2 14 1.785.000 2.815.000,00 TBC 
Patrouille 
Linkeroever 

11* 1.166.387 2.670.000,00 
Voorjaar 

2016 
Tabula Rasa 36 2.344.676 6.100.000,00 Najaar 2017
Lefto – In Transit 2 172.000 480.000 Maart 2017

Amazones 7 130.000 439.681 
Februari 

2018 
Dossier X 12 375.000 1.157.409 Maart 2018
*Zowel contracten in het oude als het nieuwe Tax Shelter systeem 
 
De Smaak van De Keyser (regie: Jan Matthys en Frank 
Van Passel) 
De Smaak van De Keyser vertelt het verhaal van de
familie De Keyser, jeneverstorkers sinds
mensenheugenis. Aan het sterfbed van haar man George
tracht de oude Helena De Keyser te weten te komen wat
er in 1940, in het krijgsgevangenkamp Stalag X1b,
gebeurd is. 
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Clan (regie: Kaat Beels en Nathalie Basteyns) 
De top-reeks in een scenario van Malin-Sarah Gozin en 
in regie van Kaat Beels en Nathalie Basteyns was te zien 
op VTM in het najaar van 2013. Het verhaal van de 4 
zussen die een moor beramen op de verschrikkelijke 
echtgenoot van zus nummer 6, aka de Kloot, heeft heel 
Vlaanderen 10 episodes lang aan het beeldscherm 
gekluisterd. Clan werd alom bejubeld en geprezen en 
ging dan ook aan de haal met verschillende 
televisiesterren.  

  
Amateurs (regie: Frank Van Passel) 
In een scenario van Jonas Van Geel, Jef Hoogmartens & 
Steve Arnouts en geregisseerd door Frank Van Passel, 
schitterde de negendelige tv-serie in het najaar van 
2014 op VTM. 

  
Patrouille Linkeroever (regie: Dries Vos)  
Patrouille Linkeroever is geschreven door Jonas Van 
Geel, Jef Hoogmartens en Jeroen Van Dyck. De Vlaamse 
komische televisieserie werd uitgezonden in 2016 op 
VTM. De serie speelt zich af op Linkeroever en gaat over 
de belevenissen van het meest incompetente 
politiekorps van Vlaanderen. 

 

Tabula Rasa (regie: Jonas Govaerts en Kaat Beels) 
Een nieuwe fictieserie van Veerle Baetens en Clan-
bedenkster Malin-Sarah Gozin. Tabula Rasa brengt het 
verhaal van een jonge vrouw met geheugenverlies die 
de enige sleutel vormt in een mysterieuze 
verdwijningszaak. De reeks zal wellicht in het najaar van 
2017 op één worden uitgezonden. De hoofdrollen zijn 
weggelegd voor Veerle Baetens, Gene Bervoets, Tom 
Audenaert, Hilde Van Mieghem, Peter Van Den Begin en 
Natali Broods. 
 
 
 
 
 

 



    
 
 

 

 
 
 
 

149 

 
Lefto – In Transit (regie: Kurt De Leijer) 
In deze docu-reeks voor Canvas volgen we de Brusselse 
DJ Lefto. We leren verschillende steden kennen via een 
totaal onverwachte invalshoek: underground muziek. 
Door middel van 5 songs of platen die de 
desbetreffende stad typeren, neemt Lefto ons mee op 
reis naar o.a. Chicago, Seoul, Brussel en Los Angeles. 
 
 
Amazones 
In deze documentaire voor Canvas volgen we 3 vrouwen 
die de wapens opnemen. Phara de Aguirre laat ons de 
strijd van de Koerden in Irak zien, de FARC in Colombia 
en Leila Khaled in Palestina. 
 
 
Dossier X 
Dossier X is een docu-reeks voor VTM in het genre true 
crime van het team achter ‘De Kroongetuigen’. Iedere op 
zichzelf staande documentaire vertelt het verhaal van 
een opvallende Belgische misdaad of van een 
misdaadfiguur. Het verhaal wordt verteld aan de hand 
van interviews, dossierstukken, archiefmateriaal en 
reconstructies die gedraaid worden door een fictieploeg 
met acteurs. 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



    
 
 

 

 
 
 
 

150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGEN 



 

 
 
 

151

 

11 BIJLAGEN 
 
1. Erkenningen in kader van audiovisuele en podiumwerken 
2. Gecoördineerde statuten + statutenwijzigingen per 18/12/2015 Caviar 

Antwerp alsook de statuten Caviar Film Financing 
3. Jaarrekening van de laatste 3 jaar van Caviar Antwerp BVBA en 

jaarrekening Caviar Film Financing BVBA 
4. Geconsolideerde jaarrekening boekjaar 2016 en 2017 van Caviar Group 

NV 
5. Caviar track record Tax Shelters 
6. Wettekst – Artikelen 194ter, 194ter/1 en 194ter/2 WIB92 
7. Raamovereenkomsten 
8. Completion bond 
9. Algemene voorwaarden verzekeraars 
10. Ruling 
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Bijlage 1 
Erkenningen in kader van audiovisuele en podiumwerken 
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Bijlage 2 
Gecoördineerde statuten + statutenwijzigingen per 18/12/2015 Caviar 
Antwerp BVBA alsook de statuten Caviar Film Financing BVBA 
 



"CAVIAR ANTWERP" 
Naamloze vennootschap 

Cogels Osylei, 74 
2600 Berchem 

BTW 0476.386.596 RPR Antwerpen 
 
 

COORDINATIE 
 
Deze vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Wim De Smedt, te Wommelgem, 

op negentien december tweeduizend en een, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad 
op drie januari nadien onder nummer 967. 

De statuten werden gewijzigd : 
Proces-verbaal opgesteld voor Meester Jean-François POELMAN, Notaris te Schaarbeek, op dertig 

december tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de bijlage lot het Belgisch Staatsblad op 
eenentwintig januari nadien onder nummer 13408. 

Proces-verbaal opgesteld door Meester Luc HERTECANT, Notaris te Neerijse, op negen december 
tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in gezegde Bijlage van negenentwintig december daarna onder 
nummer 05190677 

 
Proces-verbaal opgesteld voor Meester Jean-François POELMAN, Notaris te Schaarbeek, op 26 mei 
2009, bekendgemaakt in gezegde Bijlage van 10 juni 2009 onder nummer 09080467. 
Proces-verbaal opgesteld voor Notaris Jean-François POELMAN, te Schaarbeek, op 27 oktober 2011, 
bekendgemaakt in gezegde Bijlage van 22 november nadien, onder nummer 11175110. 
Proces-verbaal opgesteld voor Notaris Jean-François POELMAN, te Schaarbeek, op 18 september 
2013, in bekendmaking. 



 
HOOFDSTUK I - RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 
1.- RECHTSVORM - NAAM. 

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming 
"CAVIAR ANTWERP".  

Artikel 2.-ZETEL. 
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2600 Berchem, Cogels Osylei, 74. Deze mag worden 
overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits 
inachtneming van de taalwetgeving. 

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, 
administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten. 

Artikel 3.- DOEL. 
De vennootschap heeft tot doel, in België of in het buitenland, rechtstreeks of via afgeleide 

producten, het ontwikkelen, uitwerken, vormgeven, begeleiden, realiseren, promoten en commercieel 
uitbalen van creatieve projecten en in hoofdzaak, maar niet beperkt tot, audiovisuele producties voor 
televisie, publiciteit en film. De vennootschap kan daartoe de nodige contracten afsluiten, de 
uitvoering van de contracten opvolgen en de hieruit voortvloeiende inkomsten beheren. 

Met name: 
1. Het vervaardigen, coördineren, verhuren en distribueren in alle stadia van afwerking van alle 

communicatie- en audiovisuele producten en dit met inbegrip van opnemen, opmaak, sonorisatie 
en verdere afwerking en in het bijzonder van filmen en producties op gebied van televisie, radio en 
videorecording en alle huidige en toekomstige communicatievormen, alsmede het distribueren 
hiervan met alle mogelijke technische middelen. 

De informatie inzake audiovisuele producten van videorecording bij middel van alle mogelijke 
publicaties, voordrachten, tentoonstellingen, cursussen. 

De exploitatie in de ruimste zin van een film- en televisiebedrijf. 
Het produceren en regisseren, verdelen, kopen en verkopen, huren en verhuren van films en 

filmmateriaal. 
2. Het exploiteren van bioscoopzalen en aanverwanten. 
3. Het schrijven van scenario’s, het uitgeven ervan, het produceren, schrijven, realiseren en 

regisseren van televisieprogramma’s en televisie-uitzendingen. 
4. De uitbating van een onderneming voor de verdediging van auteursrechten omvattende de inning 

van auteursrechten en alle gelijkaardige rechten die daarmee verband houden. Het stellen van 
makelaarsverrichtingen ter gelegenheid van het innen van auteurs- en aanverwante rechten. 

5. Het doen bouwen en doen verbouwen, de verandering, het inrichten, het huren en verhuren, het 
beheren in de breedste zin van alle onroerende en roerende goederen meer speciaal maar niet 
uitsluitend: studioruimten, decors en technische installaties. 

6. Het voorbereiden, ontwerpen, opstellen, aanpassen, coördineren en uitvoeren van activiteiten 
eigen aan een productiehuis van audiovisuele werken, onder alle mogelijke vormen en met alle 
mogelijke middelen en het voorbereiden, ontwerpen, opstellen, aanpassen, coördineren en 
uitvoeren van activiteiten van communicatie, promotie, public relations, propaganda en marketing, 
copywriting en algemeen management en dit in de meest ruime zin. 

7. Het verzorgen van de merchandising van producties van audiovisuele werken en het exploiteren 
van die rechten verbonden aan audiovisuele werken en muziek. 

8. Net verlenen van diensten, consultancy, begeleiding met betrekking tot en de effectieve uitvoering 
van: 

i. projecten in de media, elektronische media, Internet, intranet, telecommunicatie, e-
commerce, interactieve media; 

ii. knowledge management, communicatie en marketing; 
iii. organisatie van evenementen in eigen beheer of in opdracht van derden. 

9. Het realiseren van projecten In de media, van e-commerce en e-business projecten in de nieuwe 
media, inbegrepen handel via elektronische media; 

10. De aankoop, verkoop, import, export, bemiddeling, huur en verhuur van alle producten verband 
houdende met de audiovisuele sector, de papierwarensector, de amusementsector, de fotografie, 
ICT, elektronica, robotica, telecommunicatie alsmede het verlenen van diensten hiermee verband 
houdend; 

11. Het verlenen van bijstand, advies en leiding, het geven van lessen, colleges en cursussen aan 
bedrijven, privé-personen en instellingen in verband met de hiervoor genoemde activiteiten; 

12. Het verlenen van bestuursadviezen voor bedrijven; 



13. Alle verrichtingen, zowel industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende die 
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op cinematografie, de fotografie, de uitgave en 
de handel van boeken en meer bepaald de handel en vervaardiging van alle cinematografische 
producten en apparaten, het vervaardigen van films, in het bijzonder over artistieke vulgarisatie, 
het uitgeven en de handel van alle boeken, dagbladen en tijdschriften. 

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend. 
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waamemen in alle vennootschappen, met 

dewelke een of andere band van deelneming bestaat en met alle leningen, van gelijk welke vorm en 
voor gelijk welke duur, aan deze toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen 
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële 
tussenkomst of op een andere wijze, een participatie nemen in alle bestaande of op te richten 
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel 
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar 
maatschappelijk doel te bevorderen. 

Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging 
van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 559 Wetboek van 
Vennootschappen.” 

Artikel 4.-DUUR. 
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. 
HOOFDSTUK II.- KAPITAAL EN AANDELEN.  
Artikel 5.- KAPITAAL. 
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd eenenzestig duizend vijfhonderd euro 

(561.500,00 €). Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen op naam, zonder 
nominale waarde, die ieder één/ tienduizendste (1/10.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. 

Artikel 6.- VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN 
SPECIËN. 
Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst 
aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door 
hun aandelen vertegenwoordigd. 

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien 
dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald 
door de algemene vergadering. 

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden 
aangekondigd overeenkomstig artikel 593 van het Wetboek van vennootschappen. 

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd. 
Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd 

gedaan, zal de raad van bestuur het recht hebben om te beslissen dat derden al dan niet aan de 
verhoging van het kapitaal kunnen deelnemen of dat het geheel of gedeeltelijk nies gebruiken door 
de aandeelhouders van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft dat het evenredig aandeel van de 
aandeelhouders die reeds van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt aangroeit. De raad 
van bestuur bepaalt eveneens de modaliteiten van deze volgende inschrijving. 

De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van 
de vennootschap en met inachtname van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist 
voor een statutenwijziging.  

In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de 
raad van bestuur en de commissaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een 
accountant ingeschreven op het tableau van de externe accountants van het Instituut der 
Accountants aangewezen door de raad van bestuur, moeten de verslagen opmaken die voorzien 
zijn in artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen. Deze verslagen worden in de agenda 
vermeld en aan de aandeelhouders medegedeeld. 

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen 
dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere 
aandeelhouders in welk geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen. 

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer 
bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van een van haar 
dochtervennootschappen dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door artikel 
598 van het Wetboek van vennootschappen. 

Artikel 7.- KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA. 
Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, 

wanneer die er niet is, een door de raad van bestuur aan te wijzen bedrijfsrevisor, vooraf een 



verslag op. In een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor wordt 
gevoegd, zet de raad van bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde 
kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt 
van de conclusies van het bijgevoegde verslag. 

Bij afwijking van artikel 448, tweede lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen moeten 
de aandelen die geheel of ten dele overeenstemmen met een inbreng in natura, dadelijk worden 
volgestort. 

Artikel 8.- OPROEPING TOT BIJSTORTING. 
De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en 

datum bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de 
lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, 
behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan. 

De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat 
gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en de 
aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere 
aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een beursvennootschap. In dit geval wordt de prijs 
van de overdracht vastgesteld op basis van het netto-actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit 
de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de 
voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld. 

Artikel 9.- AARD VAN DE AANDELEN. 
Alle aandelen zijn en blijven op naam. 
De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van 

aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van 
aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts eed ressorteren na de inschrijving in het 
register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de 
overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten 
door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen. 

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde 
eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten 
vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen 
verbonden zijn, opgeschort. 

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de 
bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen 
om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. 

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle 
rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s). 

Artikel 10.- OVERDRACHT VAN AANDELEN, CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN 
WARRANTS. 

De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na 
ze te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders. 

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, 
moet de raad van bestuur hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, 
het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere 
modaliteiten van de overdracht. 

De raad van bestuur betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de 30 
dagen na de betekening ervan. 

De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen de ... dagen (of: 
binnen een maand) van de betekening van deze aanbieding door de raad van bestuur. Zij kunnen 
binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan 
de raad van bestuur. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij 
verondersteld te verzaken aan het voorkooprecht. 

De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandeel in het 
kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de 
aandeelhouders die hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij 
het voorkooprecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandeel in het 
kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De raad van bestuur 
betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en 
bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van 30 dagen na de betekening waarbinnen de 
geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen. 

Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen 



dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in 
verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de 
aandelen. De geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door de raad van bestuur. 

Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het 
wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, krijgt de verkoop uitwerking 
voor de aandelen waarvoor het voorkooprecht werd uitgeoefend en kan de raad van bestuur een 
derde-kandidaat-overnemer voorstellen voor de aandelen waarvoor het voorkooprecht niet werd 
uitgeoefend. Indien de raad vanbestuur geen derde kandidaat-overnemer gevonden heeft binnen 
de 30 dagen (of: vóór het verstrijken van de wettelijk toegestane termijn), kunnen de aandelen vrij 
worden overgedragen aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer. 

De aandelen waarvoor het voorkooprecht overeenkomstig de voorgaande alinea’s wordt 
uitgeoefend, worden verworven aan de prijs geboden door de kandidaat-overnemer. Bij gebrek aan 
overeenstemming over de prijs wordt het voorkooprecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld 
door een deskundige die wordt aangeduid door de raad van bestuur (of: die wordt aangeduid in 
gemeen overleg tussen de partijen). Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de 
deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de rechtbank van koophandel die beslist 
zoals in kortgeding. 

De deskundige moet de prijs bepalen binnen de 60 dagen (of: binnen de maand) na zijn 
aanstelling. De raad van bestuur moet deze prijs binnen de 30 dagen nadat hij ervan in kennis 
werd gesteld, betekenen aan de overdrager en de aandeelhouders die het voorkooprecht hebben 
uitgeoefend. 

Indien de door de deskundige bepaalde prijs 20 percent meer of minder bedraagt dan het bod 
van de kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de aandeelhouders die hun 
voorkooprecht hebben uitgeoefend het recht af te zien van de overdracht. Deze verzaking moet 
worden betekend aan de raad van bestuur bij aangetekend schrijven, binnen de 30 dagen vanaf de 
kennisgeving door de raad van bestuur van de door de deskundige vastgestelde prijs. 

Indien tengevolge van verzaking door de aandeelhouders die hun voorkooprecht hadden 
uitgeoefend, het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend, lager ligt dan het 
aantal aangeboden aandelen, heeft dit dezelfde gevolgen als hierboven beschreven bij onvolledige 
uitoefening. 

De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de personen die 
gebruikmaken van het voorkooprecht, in evenredigheid van de aangekochte aandelen. Indien het 
voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk wordt uitgeoefend, draagt de vennootschap de kosten in 
evenredigheid van de aandelen die vrij worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer. 

Artikel 11.- VERKRIJGING VAN EIGEN EFFECTEN 
Voor de verkrijging door de vennootschap van haar eigen aandelen of eventuele 

winstbewijzen door aankoop of ruil, is geen beslissing van de algemene vergadering vereist, 
wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter vermijding van dreigend ernstig nadeel voor de 
vennootschap. 

Artikel 12.- AANDELEN ZONDER STEMRECHT. 
Conform de artikels 480, 481 en 482 van het Wetboek van vennootschappen kan de 

vennootschap, mits naleving van de voorwaarden gesteld voor statutenwijziging, overgaan tot de 
creatie van aandelen zonder stemrecht. 

Artikel 13.- OBLIGATIES EN WARRANTS. 
De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van de raad van bestuur. 
Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of warrants slechts 

besloten worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de 
voorschriften omtrent statutenwijziging. 
 HOOFDSTUK III.- BESTUUR EN CONTROLE. 

Artikel 14.- SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR 
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie (3) leden, 

natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar door 
de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden 
herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de 
vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag 
de raad van bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene 
vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders 
zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee (2) leden telt, houdt de clausule   vermeld onder artikel 
15 van deze statuten   krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende 
stem toekomt, op gevolg te hebben. 



De bestuurders zijn herbenoembaar. 
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de 

algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet. 
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, 

hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de 
algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de 
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. 

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van 
benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de 
oudste in jaren der aanwezige bestuurders. 

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer 
natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te 
vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen. 

Artikel 15.- BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING. 
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd-bestuurder of 

twee (2) bestuurders, tenminste drie (3) dagen voor de datum voorzien voor de vergadering. 
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail. 
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen 

wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich 
te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de 
vergadering waarop hij niet aanwezig is. 

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op 
de plaats aangeduid in de oproeping. 

Iedere bestuurder kan, hetzij schriftelijk, hetzij per telegram, telex of telecopie, volmacht geven 
aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. 
Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen 
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen. 

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en 
beslissen indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien 
deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig 
zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering 
voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. 

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de 
tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, 
met de meerderheid van de andere bestuurders. 

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. 
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de 

vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij 
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd 
voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal. 

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient 
een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard 
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van 
bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een 
besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 
van het Wetboek van vennootschappen. 

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden 
door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze 
notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen 
van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven. 

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, 
worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee (2) 
bestuurders. 

Artikel 16.- BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR. 
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te 

verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met 
uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. 

De raad mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen 
of buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan. 

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer 



sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan 
hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, 
delegeren. 

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit 
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus 
toekennen. 
 

Artikel 17.- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN 
BESTUUR 

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met 
inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een Notaris 
vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het 
afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. 
Wanneer twee gedelegeerd bestuurders worden benoemd, wordt de vennootschap in al haar 
handelingen van het dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, 
rechtsgeldig benoemd door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend die geen bewijs van 
een voorafgaand besluit onder hen moet leveren. Een gedelegeerd bestuurder is eveneens 
bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of 
vereffenaar van een andere vennootschap. 

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegen-
woordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. 

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere 
gevolmachtigden. 

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere 
persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur. 

Artikel 18.- ONKOSTEN VAN DE BESTUURDERS. 
De normale en gerechtvaardigde uitgaven en onkosten, welke de bestuurders kunnen 

doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de 
algemene kosten in rekening worden gebracht. 

Artikel 19.- CONTROLE. 
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de 

verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen 
opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van 
aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der 
Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie 
jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door 
de algemene vergadering worden ontslagen. 

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij 
artikel 141, 2° van het Welboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 
166 van hel Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid 
van een commissaris. 

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een 
commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd 
benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De 
vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar 
toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te hanen laste werd gelegd krachtens 
een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant 
medegedeeld aan de vennootschap. 

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERS-VERGADERINGEN 
Artikel 20.- JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE 

VERGADERING. 
De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde maandag van de maand maart om 

dertien uur. 
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag 

plaats. 
 Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag 
bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist. 
 Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het 
bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de 
vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhou-



dersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats 
in de oproepingsbrief medegedeeld. 
 Artikel 21.- OPROEPING 

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissarissen 
worden per aangetekende brief, of door fax, e-mail, internet, of andere communicatie middelen, 
vijftien (15) dagen vóór de vergadering uitgenodigd. De uitnodiging vermeldt de agenda. Het 
voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties en warrants op naam of de 
houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven. 

De houders van aandelen, van obligaties of van warrants op naam en de houders van 
certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de 
bestuurders en de eventuele commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen 
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen 
kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet 
bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de 
oproepingsbrief. 
 Artikel 22.- TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN 
 Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de houders van 
aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift 
toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter 
beschikking worden gesteld. 
 Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk 
zeven (7) dagen voor de algemene vergadering hebben voldaan aan de formaliteiten door de 
statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze feiten 
na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering. 

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat 
met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect 
vanaf vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos 
een afschrift van deze stukken verkrijgen. 

Artikel 23.- DEPONERING VAN DE EFFECTEN. 
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, 

indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie (3) werkdagen voor de datum die bepaald 
werd voor de bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de 
maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. 

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel 
niet als werkdagen beschouwd. 
 Artikel 24.- VERTEGENWOORDIGING. 

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen 
vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen 
schriftelijk of per telefax gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de 
vergadering. 

De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op 
de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie (3) werkdagen voor de algemene 
vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit 
artikel niet als werkdagen beschouwd. 
 Artikel 25.- AANWEZIGHEIDSLIJST. 
 Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun 
volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) 
en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders 
en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen. 
 Artikel 26.- SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN. 
 De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van 
de raad van bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of 
door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige 
personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan. en duidt de 
vergadering twee (2) stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de 
algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de 
aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden. 
 Artikel 27.- ANTWOORDPLICHT VAN DE BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN 
 De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de 
aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling 



van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de 
vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap. 
 De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de 
aandeelhouders met betrekking tot hun verslag. 
 Artikel 28.- BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM. 
 Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de 
agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van 
stemmen wordt besloten. 
 De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het 
aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet 
een bepaald aanwezigheidsquorum vereist. 

Artikel 29.- STEMRECHT. 
Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven ze elk recht op één stem. 

 Artikel 30.- MEERDERHEID. 
 Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van 
de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van 
de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een 
negatieve stem beschouwd. 

Artikel 31.- BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING. 
Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over 

- een wijziging der statuten; 
- een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal; 
- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde; 
- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving; 
- de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants; 
- de ontbinding van de vennootschap, 
moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de 
vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal 
vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet 
vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, 
ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. 

De beslissingen over bovenvermelde onderwerpen worden slechts geldig genomen met 
een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt 
deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Dit alles zonder afbreuk 
te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen, 
met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk doel, het verwerven, in pand nemen of 
vervreemden van eigen aandelen door de vennootschappen, de omzetting van de vennootschap 
in een vennootschap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in 
geval van verlies van drie kwart van het maatschappelijk kapitaal. 

Artikel 32.- AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN 
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd 

voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een 
gedelegeerd-bestuurder of door twee (2) bestuurders. 
 HOOFDSTUK V.- BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN - WINSTVERDE-
LING. 
 Artikel 33.- BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG. 
 Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar. 
 Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de 
jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze 
documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van 
België. 
 De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een 
bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk 
gemachtigd door de raad van bestuur. 
 Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 
96 van het Wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het 
opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld 
door artikel 94, eerste lid 1 van het Wetboek van vennootschappen. 
 Artikel 34.- WINSTVERDELING. 
 Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) 



afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van 
zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. 
 Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de 
bestemming van het saldo van de nettowinst. 

Artikel 35.- UITKERING 
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de 

tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur. 
Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf (5) jaar. 
Artikel 36.- INTERIMDIVIDENDEN. 
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend 

uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van 
vennootschappen. 

Artikel 37.- VERBODEN UITKERING. 
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de 

aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst 
dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of 
daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. 
 HOOFDSTUK VI.- ONTBINDING EN VEREFFENING 
 Artikel 38.- VERLIEZEN 
a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft 
van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn 
van ten hoogste twee (2) maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of 
statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels 
die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van 
de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad 
van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien (15) dagen voor de 
algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders 
wordt gesteld. 
b) Wanneer het netto-actief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde 
van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden 
wanneer zij wordt goedgekeurd door een/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte 
stemmen. 
c) Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere 
belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend 
geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te 
regulariseren. 
 Artikel 39.- ONTBINDING EN VEREFFENING 
 Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de 
algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders 
van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te 
ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten 
overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle 
machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder 
bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten 
allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. 
 Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering 
anders beslist. 
 Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars 
het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke 
betalingen te doen. 
 HOOFDSTUK VII.- ALGEMENE BEPALINGEN 
 Artikel 40.- WOONSTKEUZE. 
 Iedere bestuurder, commissaris of vereffenaar van de vennootschap die in het buitenland 
zijn woonplaats heeft, wordt tijdens de duur van zijn functie geacht woonstkeuze te hebben 
gedaan op de zetel van de vennootschap waar hem alle mededelingen, betekeningen en 
dagvaardingen geldig kunnen worden gedaan. 

De houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van 
elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van 
woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats. 
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Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : CAVIAR FILM FINANCING

(verkort) :

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheidRechtsvorm :

(volledig adres)
Zetel : Havenlaan 75

1000 Brussel

OprichtingOnderwerp akte :

Luidens een akte verleden voor Meester Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Geassocieerd
Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Burgerlijke
Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “Gérard
INDEKEU – Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR”, op vijftien juni tweeduizend zestien, werd
er een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid opgericht genaamd "CAVIAR FILM
FINANCING", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd zal zijn te Brussel (1000 Brussel),
Havenlaan 75, en met een kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,- €),
vertegenwoordigd door duizend aandelen (1.000), zonder vermelding van nominale waarde.
Deelgenoten
-De naamloze vennootschap "CAVIAR GROUP", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te
Brussel (1000 Brussel), Havenlaan 75, ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Brussel) onder
nummer 0870.626.666.
- De naamloze vennootschap "75 SUNSET", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te
Ukkel (1180 Brussel), Edith Cavellstraat 63, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder
nummer 0506.687.022.
Vorm - benaming
De vennootschap heeft de vorm aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
 Ze draagt de benaming "CAVIAR FILM FINANCING".
Maatschappelijke zetel
De Maatschappelijke zetel is gevestigd te Brussel (1000 Brussel), Havenlaan, 75.
Maatschappelijk doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden of met medewerking van derden:
- A) alle activiteiten als producent van audiovisuele producties waaronder het selecteren van en het
investeren in audiovisuele producties, het realiseren van audiovisuele producties, het beheren en
controleren van dergelijke investeringen en realisaties, het beheren en controleren van de financiële
stromen die verbonden zijn met het realiseren van deze audiovisuele producties evenals alle
daarmee verband houdende diensten en investeringen. In dat kader heeft de vennootschap als
producent van audiovisuele werken ook als doel het ophalen van gelden in de zin van artikel 194ter
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (WIB), waarin het zogenaamde stelsel van de
tax shelter wordt geregeld.
De vennootschap mag in het kader van bovengenoemd doel tevens:
- in alle stadia van afwerking audiovisuele producten vervaardigen, coördineren, verhuren, verdelen
of op enerlei andere wijze exploiteren, dit met inbegrip van opnemen, opmaak, sonorisatie en
verdere afwerking, en in het bijzonder van filmen en producties op gebied van televisie, radio en
video-opname en van alle huidige en toekomstige communicatievormen, alsmede het verdelen
hiervan met alle mogelijke technische middelen;
- scenario’s schrijven en uitgeven, televisieprogramma’s en televisie-uitzendingen produceren,
schrijven, realiseren, regisseren, distribueren of op enerlei andere wijze exploiteren;

 *16312967*
Neergelegd
16-06-2016
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- een onderneming uitbaten voor de verdediging van auteursrechten omvattende de inning van
auteursrechten en alle gelijkaardige rechten die daarmee verband houden;
- het organiseren van culturele en ontspanningsactiviteiten, kunstmanifestaties en voorstellingen door
artistieke ensembles, alsook het verzorgen van alle public relations in de breedste zin van het woord
en de professionele leiding over artistieke zaken;
- alle diensten verwant aan de scheppende en uitvoerende kunst en het bieden van amusement
allerhande;
- de creatie en het verwerven van reclame en sponsoring, met inbegrip van maar niet beperkt tot, het
ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes via verschillende media, alsook het
ontwerpen van publicitaire teksten en slogans, alsook het ontwerpen en realiseren van alle producten
en diensten inzake commerciële ondersteuning en marketing, al dan niet voor eigen rekening of
rekening van derden;
- het ontwikkelen, realiseren, beheren en exploiteren van producten die afgeleid zijn van
bovenvermelde activiteiten, zoals merchandising in de breedste zin van het woord, en dit voor elke
mogelijke drager en elke mogelijk omroep- en communicatienetwerk of distributiekanaal;
- de activiteiten van uitgeverijen van muziekopnamen, dit wil zeggen het verwerven en registreren
van auteursrechten voor muziekcomposities, de promotie van die composities, het toestemming
verlenen voor het gebruikmaken van deze composities in opnamen, op radio en televisie, in
bioscoopfilms, bij liveoptredens of in pers en andere media en in het algemeen de productie-
exploitatie en uitgave en muziekrechten.
- alle onroerende en roerende goederen in de breedste zin, in het bijzonder maar niet uitsluitend
studioruimten, decors en technische installaties bouwen, en doen verbouwen, veranderen, inrichten,
huren en verhuren; en - adviezen verstrekken in de meest ruime zin. Dit voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming met derden, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap zal evenwel geen omroepdiensten aanbieden en/of actief zijn als
omroeporganisatie, zoals nader gedefinieerd in de decreten betreffende de radio-omroep en
televisie, geconsolideerd op 27 maart 2009 en laatst gewijzigd op 25 april 2014.
Tenslotte mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de
vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties en dit door inbreng, fusie of hoe dan ook. De
vennootschap kan zich borgstellen ten voordele van derden mits vergoeding. Zij zal ook functies van
bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen kunnen uitoefenen.
 De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt acht, zoals maar niet beperkt tot het oprichten van kantoren,
bedrijfszetels, filialen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag, zo voor eigen rekening
als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten, van aard om de verwezenlijking van haar
doel of de uitbreiding van de vennootschap te vergemakkelijken.
 De vennootschap mag belangen hebben, door inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland,
die een gelijkaardig doel nastreven of nauw met haar doel in verband staan.
 Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.
 Ingeval de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande
voorwaarden wat betreft van toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar handelingen, met
betrekking tot de betreffende prestaties, uitstellen tot op het ogenblik van voldoening van de nodige
voorwaarden.
Alleen de algemene vergadering van vennoten is bevoegd om het doel van de vennootschap te
interpreteren.
Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,- €),
vertegenwoordigd door duizend aandelen (1.000), zonder aanduiding van nominale waarde elk
vertegenwoordigend één/duizendste (1/1.000ste) van het maatschappelijk kapitaal volledig
ingetekend en volstort op de volgende wijze:
- De naamloze vennootschap “CAVIAR GROUP”, voornoemd, ten belope van negenhonderd
negenennegentig aandelen (999), voor een inbreng van achttienduizend vijfhonderd éénentachtig
euro veertig cent (18.581,40 €), volledig volstort;
- De naamloze vennootschap “75 SUNSET”, voornoemd, ten belope van één aandeel (1), voor een
inbreng van achttien euro zestig cent (18,60 €), volledig volstort.
Totaal: duizend aandelen (1.000).
Winstverdeling
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Op de netto winst, na aftrekking van de lasten en delgingen, zal er ten minste vijf percent worden
afgenomen met het oog op het aanleggen van een wettelijk reservefonds. Deze afname is echter niet
meer verplicht wanneer dit fonds één/ tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
 Het saldo zal in gelijke mate verdeeld worden onder al de aandelen, onverminderd het recht van de
algemene vergadering dit saldo te besteden aan een bijzonder reservefonds, het opnieuw over te
dragen of er een volkomen andere bestemming aan te geven.
In geval van ontbinding, na verwezenlijking van het actief, aanzuivering van het passief of het in
consignatie geven van het bedrag nodig om dat te doen, zal het saldo verdeeld worden onder de
deelgenoten a rato van de aandelen in ieders bezit.
 Indien de aandelen niet in gelijke mate vrijgemaakt worden, zal/zullen de vereffenaar(s)
voorafgaandelijk het evenwicht herstellen, hetzij door oproeping van fondsen, hetzij door
gedeeltelijke terugbetalingen.
Boekjaar
Het maatschappelijk boekjaar begint op de eerste januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Gewone algemene vergadering
De jaarlijkse algemene vergadering komt bijeen op initiatief van het bestuur of van de
commissarissen, op de maatschappelijke zetel of op de plaats vermeld in de oproepingsbrief, op de
tweede dinsdag van de maand juni om tien uur.
 Mocht die dag een feestdag zijn, dan zal de vergadering plaats hebben op de volgende werkdag op
hetzelfde uur.
Uitgenomen in de gevallen waarin de wet er anders over beschikt, geeft elk aandeel recht op één
stem; de vergadering beslist geldig ongeacht het vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal en de
beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de stemmen.
Aanduiding der gemachtigde personen en hun bevoegdheden
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, vennoot of niet, aangesteld door
de algemene vergadering.
 De vergadering die ze aanstelt bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat, hun bezoldiging en,
indien er verschillende zijn, hun bevoegdheid.
Wanneer er slechts één zaakvoerder is, worden alle aan de zaakvoerders verleende bevoegdheden
aan deze laatste toevertrouwd.
 Wanneer er verschillende zaakvoerders zijn, vormen zij samen het college van zaakvoerders. In dit
geval, heeft ieder zaakvoerder de volle bevoegdheid om alleen te handelen in naam van de
vennootschap en vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden en in rechte; hij mag in naam
van de vennootschap alle daden van beheer of beschikking stellen; al hetgeen door de wet of door
deze statuten niet uitdrukkelijk wordt voorbehouden aan de algemene vergadering valt onder zijn
bevoegdheid.
 Elke zaakvoerder is gemachtigd onder zijn verantwoordelijkheid bijzondere lasthebbers aan te
stellen voor welbepaalde opdrachten.
Aangezien de vennootschapsovereenkomst gesloten is en dat de sociale statuten vastgelegd zijn,
hebben de comparanten, op termijn, de volgende beslissingen genomen, die effectief zullen worden
wanneer de vennootschap haar juridische persoonlijkheid verkregen heeft, overeenkomstig artikel 2
§ 4 van het Wetboek van Vennootschappen :
1/ Zaakvoerders
Het aantal zaakvoerders wordt vastgesteld op drie (3).
Worden benoemd voor een onbepaalde duur:
-De naamloze vennootschap "CAVIAR GROUP", vast vertegenwoordigd door de heer Piet VAN
ROE, wonende te 2930 Brasschaat, d’Oultremontlei 15;
-De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Amerikaans recht “KEEP CALM AND
STEADY LLC”, met maatschappelijke zetel te Gower Street 245 N, Los Angeles, CA90004
(Verenigde Staten), ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (België) onder nummer
0556.860.964, vast vertegenwoordigd door de heer Bert HAMELINCK, wonende te 1212 S. Highland
Avenue, Los Angeles, CA 90019 (Verenigde Staten);
-De heer Nicolas BLONDEAU, wonende te 1970 Wezembeek-Oppem, In de Poort, 5;
die aanvaarden.
Het mandaat van de zaakvoerders is kosteloos uitgevoerd.
2/ Commissaris(sen)
De comparanten stellen vast en verklaren dat blijkt uit te goeder trouw verrichte schattingen, dat ten
minste voor het eerste boekjaar, de vennootschap aan de in artikel 141, 2° van het Wetboek van
Vennootschappen vermelde criteria zal voldoen, aangezien zij als een "kleine vennootschap" in de
zin van artikel 15 van het voornoemde Wetboek wordt beschouwd. Dientengevolge beslissen ze, met
eenparigheid van stemmen, geen commissaris te benoemen.
3/ Afsluiting van het eerste boekjaar
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De comparanten beslissen dat het eerste boekjaar begonnen op de dag van de oprichtingsakte wordt
afgesloten op éénendertig december tweeduizend zeventien.
  
4/ Eerste jaarlijkse algemene vergadering
 De comparanten beslissen dat de eerste jaarlijkse algemene vergadering wordt vastgesteld op juni
tweeduizend achttien.
5/ Delegatie van machten
De comparanten verklaren aan te stellen als bijzonder lasthebber van de vennootschap met
mogelijkheid van in de plaatsstelling, de heer Nicolas BLONDEAU, ten einde over te gaan tot de
inschrijving van huidige vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Te dien einde mag
de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en
stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen bij ieder administratiekantoor
en/of vennootschap.
   De uitgiften en uittreksels zijn afgeleverd voor registratie der akte enkel met het oog op de
neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel en voor de formaliteiten in verband met het
verkrijgen van het ondernemingsnummer.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
 

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, volmacht
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Bijlage 3 
Jaarrekening van de laaste 3 jaar van Caviar Antwerp BVBA 
alsook de laatste jaarrekening van Caviar Film Financing BVBA



VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de           

onderneming, van de BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

NAAM:

Rechtsvorm: BVBA  

Adres: Nr.:

Postnummer: Gemeente:

Land: België

Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van

Internetadres *:

Ondernemingsnummer 0476.386.596

DATUM 21/01/2016 van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van 

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

JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering van 13/07/2016

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 1/01/2015 31/12/2015tot

Vorig boekjaar van 1/01/2014 31/12/2014tot

De bedragen van het vorige boekjaar zijn

CAVIAR ANTWERP

Brialmontlei

2018 Antwerpen 1

10 

www.caviarcontent.com

zijn niet **

 NAT.  VOL  1.1 Datum neerlegging Nr. Blz. E. D.

40 1 EUR

JAARREKENING IN EURO

 0476.386.596

/

Antwerpen

identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Havenlaan 75 , 1000 Brussel-Stad, België

Functie : Zaakvoerder

CAVIAR GROUP     NV     0870.626.666

Mandaat : 18/12/2015

Vertegenwoordigd door :

Keep Calm & Steady Llc, Vertegenw. door Bert Hamelinck     

S. Highland Avenue 1212 , CA90019 Los Angeles, Verenigde Staten van Amerika

D´Oultremontlei 15 , 2930 Brasschaat, België

Functie : Zaakvoerder

Sonar Consult     Comm.V     0465.868.432

Mandaat : 18/12/2015

Vertegenwoordigd door :

Van Roe Piet     

d'Outremontlei 15 , 2930 Brasschaat, België

Zijn gevoegd bij deze jaarrekening: 

Totaal aantal neergelegde bladen: 

Handtekening

(naam en hoedanigheid)

Handtekening

(naam en hoedanigheid)

*   Facultatieve vermelding.

**  Schrappen wat niet van toepassing is.

Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd 

omdat ze niet dienstig zijn:

43

5.1, 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.1, 5.3.4, 5.3.6, 5.4.2, 5.5.2, 5.8, 5.16, 5.17.2 

Caviar Group NV 

verteg. dr Keep Calm & Steady Llc, vast verteg. dr Hamelinck

Bert 

Sonar Consult Comm. V 

vast verteg. dr Van Roe Piet 

JAARVERSLAG, VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN

40

NAT.

14/07/2016

Datum neerlegging

BE 0476.386.596

Nr.

43

Blz.

EUR

D. 16323.00162 VOL 1.1



Nr.  0476.386.596  VOL  1.1

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

Prinses Lydialaan 83 , 3001 Heverlee, België

Functie : Gedelegeerd bestuurder

All Rights Reserved     BVBA     0440.627.646

Mandaat : 18/09/2013- 18/12/2015

Vertegenwoordigd door :

Van Passel Frank     

Prinses Lydialaan 83 , 3001 Heverlee, België

S. Highland Avenue 1212 , CA90019 Los Angeles, Verenigde Staten van Amerika

Functie : Bestuurder

Keep Calm & Steady Llc     NV     201221210077

Mandaat : 10/06/2014- 18/12/2015

Vertegenwoordigd door :

Hamelinck Bert     

S. Highland Avenue 1212 , CA90019 Los Angeles, Verenigde Staten van Amerika

Guldensporenpark 100 , bus K, 9820 Merelbeke, België

Functie : Commissaris, Lidmaatschapsnummer : B00023

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven.     CVBA     0431.088.289

Mandaat : 19/03/2013- 13/07/2016

Vertegenwoordigd door :

Catry Veerle     

Guldensporenpark 100 , bus K, 9820 Merelbeke, België

Lidmaatschapsnummer : A-01868

2/43



Nr.  0476.386.596  VOL  1.2

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe

gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale

beroepen.

geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet dewerd

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of

bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, 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.

werd niet*/

Indien 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 alle erkende boekhouder of erkende boekhouder-

fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn

opdracht.

De jaarrekening

commissaris is.

Lidmaatschaps-

nummer

Aard van de 

opdracht

(A, B, C en/of D)

Naam, voornamen, beroep en woonplaats

*    Schrappen wat niet van toepassing is.

**   Facultatieve vermelding.
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Nr.  0476.386.596  VOL  2.1

BALANS NA WINSTVERDELING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

Materiële vaste activa

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

Oprichtingskosten

Terreinen en gebouwen ....................................................

Installaties, machines en uitrusting ...................................

Meubilair en rollend materieel ...........................................

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

Overige materiële vaste activa .........................................

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

Financiële vaste activa

 5.4/

Verbonden ondernemingen ..............................................

Deelnemingen ............................................................

Vorderingen ................................................................

Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding

bestaat ..............................................................................

Deelnemingen ............................................................

Vorderingen ................................................................

Andere financiële vaste activa ...........................................

Aandelen ....................................................................

Vorderingen en borgtochten in contanten ...................

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen op meer dan één jaar

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

Overige vorderingen ...................................................

Voorraden en bestellingen in uitvoering

Voorraden .........................................................................

Grond- en hulpstoffen .................................................

Goederen in bewerking ...............................................

Gereed product ...........................................................

Handelsgoederen ........................................................

Onroerende goederen bestemd voor verkoop .............

Vooruitbetalingen .......................................................

Bestellingen in uitvoering ..................................................

Vorderingen op ten hoogste één jaar

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

Overige vorderingen ..........................................................

Geldbeleggingen

Eigen aandelen .................................................................

Overige beleggingen .........................................................

Liquide middelen

Overlopende rekeningen

TOTAAL DER ACTIVA

 5.2

 5.1

 5.3

 5.5.1

 5.14

 5.14

 5.5.1/
 5.6

 5.6

......................................................................

.................................................................

.....
........................................................

..............
............................................................

..........

..........................................................

.........

.............................................................

......
.......................................

............................

............................

............................

...........

...................................

................................

...................................................................

...................................................................

.......................................................

............

.....................................................

..............

1.391.806

16.043

6.952

9.091

6.299.435

4.891.586

4.880.181

4.080.181

800.000

11.405

11.405

6.155.202

2.340.088

481.620

1.858.468

800.000

800.000

2.626.493

388.621

12.454.637

2.976.512

2.935.048

33.200

14.772

13.710

4.718

8.264

180

180

8.084

8.084

7.609.277

2.477.850

1.927.500

550.350

1.870.001

1.870.001

3.261.372

54

10.585.789

20/28

20

21

22/27

22

23

24

25

26

28

27

280/1

280

281

282/3

282

283

284/8

284

285/8

29/58

29

290

291

3

30/36

30/31

32

33

34

35

36

37

40/41

40

41

50/53

50

51/53

54/58

490/1

20/58

Toel.

4/43



Nr.  0476.386.596  VOL  2.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaarPASSIVA

Reserves

EIGEN VERMOGEN

Uitgiftepremies

Kapitaal

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

Niet-opgevraagd kapitaal ..................................................

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

Onbeschikbare reserves ..................................................

Voor eigen aandelen ..................................................

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

Overgedragen winst (verlies)

Grote herstellings- en onderhoudswerken .........................

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen ........................

Belastingen .......................................................................

Uitgestelde belastingen

Overige risico's en kosten .................................................

SCHULDEN

Schulden op meer dan één jaar

Financiële schulden ..........................................................

Achtergestelde leningen ..............................................

Niet-achtergestelde obligatieleningen .........................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................

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

Overige leningen ........................................................

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

Leveranciers ...............................................................

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

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar 

vervallen ............................................................................

Belastingen .................................................................

Overige schulden ..............................................................

Overlopende rekeningen

TOTAAL DER PASSIVA

 5.7

...............................................................

.......
..................................................................................

............

......................................................................

.................................................................................

............

......................................(+)/(-)

........................................................

...........

............................................

.......................

Belastingvrije reserves ......................................................

Beschikbare reserves .......................................................

Kapitaalsubsidies

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het 

netto-actief

..................................................................

....

.............................................................................

.................
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN .........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

....

Voorzieningen voor risico's en kosten ................................

................................

..............................

............................................................................

........

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

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

 5.9

 5.8

 5.9

Overige schulden ..............................................................

Schulden op ten hoogste één jaar ........................................

...........................

Financiële schulden .........................................................

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

Overige leningen .........................................................

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

Leveranciers ...............................................................

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

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

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen

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

180.000

180.000

45.927

1.316.859

10/15

10

100

101

11

12

13

130

131

1311

1310

132

14

15

19

16

160/5

160

161

162

163/5

Herwaarderingsmeerwaarden ...............................................

.......................

133

168

17/49

17

170/4

170

171

172

173

174

175

1750

1751

176

178/9

42/48

42

43

430/8

439

44

440/4

441

46

45 5.9

.......................................................

............
...................................................

................

450/3

454/9

47/48

492/3

10/49

678.382

678.382

10.205.247

4.001.444

4.001.444

1.441.444

2.560.000

3.057.737

640.000

1.044.901

1.044.901

291.174

204.995

86.179

1.081.662

3.146.066

12.454.637 10.585.789

777.592

561.500

561.500

28.223

28.223

187.869

9.808.197

5.890.959

1.308.993

1.308.993

676.250

221.118

155.469

65.649

3.684.598

3.917.238

1.571.008

28.222

28.222

Toel.

 5.9
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Nr.  0476.386.596  VOL  3

RESULTATENREKENING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfskosten

Bedrijfsopbrengsten

Omzet ..............................................................................

Geproduceerde vaste activa ..............................................

Andere bedrijfsopbrengsten ...............................................

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen ...........................

Aankopen .....................................................................

Voorraad: afname (toename)  .............................(+)/(-)

Diensten en diverse goederen ...........................................

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ............(+)/(-)

Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in 

uitvoering en handelsvorderingen:  toevoegingen 

(terugnemingen) ........................................................(+)/(-)

Andere bedrijfskosten ........................................................

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfs-

kosten ............................................................................ (-)

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)

Opbrengsten uit financiële vaste activa .............................

Opbrengsten uit vlottende activa .......................................

Financiële opbrengsten

Kosten van schulden ........................................................

Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan

voorraden, bestellingen in uitvoering en handels-

vorderingen: toevoegingen (terugneming) .................(+)/(-)

Andere financiële kosten ...................................................

Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening voor 

belasting

 5.10

..................................................................

.

....................................................................... (+)/(-)

Voorraad goederen in bewerking en gereed product en

bestellingen in uitvoering: toename (afname) ............(+)/(-)

 5.10

Afschrijvingen en waardeverminderingen op 

oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste 

activa ................................................................................

 5.10

Voorzieningen voor risico's en kosten:  toevoegingen 

(bestedingen en terugnemingen) ..............................(+)/(-)  5.10

 5.10

.......................................(+)/(-)

.........................................................

................

Andere financiële opbrengsten .........................................  5.11

Financiële kosten  5.11

11.789.387

4.622.029

3.969.751

3.197.607

11.979.871

4.074.681

4.074.681

1.358.564

826.934

5.714.816

4.876

-190.484

209.673

13.954

195.719

5.138

4.127

14.051

1.011

14.674.840

8.577.305

4.999.824

1.097.711

14.297.349

6.190.196

6.190.196

2.452.927

435.657

5.216.064

2.505

377.491

11.386

2.501

7.257

1.628

46.029

34.139

11.890

342.848

70/74

70

630

62

71

72

74

60/64

60

600/8

609

61

631/4

635/7

640/8

649

9901

75

750

751

752/9

65

650

651

652/9

9902

Toel.

..............................................................

.............

........................................................................

...
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Nr.  0476.386.596  VOL  3

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Uitzonderlijke opbrengsten

Terugneming van afschrijvingen en van

waardeverminderingen op immateriële en materiële

vaste activa .......................................................................

Andere uitzonderlijke opbrengsten ....................................

Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen

op oprichtingskosten, op immateriële en materiële

vaste activa .......................................................................

Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke 

kosten ......................................................................... (-)

Waardeverminderingen op financiële vaste activa ............

Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa ..............

Andere uitzonderlijke kosten .............................................

Uitzonderlijke kosten

Belastingen ......................................................................

Regularisering van belastingen en terugneming van 

voorzieningen voor belastingen .........................................

Winst (Verlies) van het boekjaar voor belasting

Winst (Verlies) van het boekjaar

...................................................

...................

Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten

Toevoegingen (bestedingen) ....................................(+)/(-)

 5.11

..........(+)/(-)

Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen 

Terugneming van waardeverminderingen op financiële

vaste activa .......................................................................

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke

risico's en kosten ..............................................................

Meerwaarde bij de realisatie van vaste activa ...................

..........................................................

............

....................

....................

....................

.........

Overboeking naar de uitgestelde belastingen .....................

.....................

.....................

.......

Belastingen op het resultaat ........................................(+)/(-)  5.12

....................................(+)/(-)

Onttrekking aan de belastingvrije reserves .........................

.........................

....................Overboeking naar de belastingvrije reserves .......................

.......................

.......................

.

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

558

558

10.097

10.097

4.512

92.272

58.726

58.726

38.058

38.058

1.477

1.240

237

341.371

146.424

152.410

5.986

194.947

194.947

76

760

664/8

663

762

763

764/9

66

660

661

662

761

669

9905

689

780

680

67/77

670/3

77

9904

789

9903

Toel.
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Nr.  0476.386.596  VOL  4

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

RESULTAATVERWERKING

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

aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies .............................................

Andere rechthebbenden .........................................................................

aan de wettelijke reserves ......................................................................

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

Bestuurders of zaakvoerders ...................................................................

Onttrekking aan het eigen vermogen

Toevoeging aan het eigen vermogen

Over te dragen winst (verlies) 

aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ..............................................

aan de reserves ......................................................................................

Tussenkomst van de vennoten in het verlies

Uit te keren winst

Te bestemmen winst (verlies)

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

........................................................

.............

.........................................................

............

..........................................................(+)/(-)

............................................

.........................
........................................................................................

.............

aan de overige reserves ........................................................................

225.927

38.058

187.869

45.927

180.000

180.000

197.757

194.947

2.810

9.888

9.888

187.869

9906

(9905)

14P

791/2

791

792

691/2

6921

(14)

794

6920

694

696

695

694/6

691

............................................................(+)/(-)
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Nr.  0476.386.596  VOL  5.2.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

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

Geboekt .....................................................................................................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

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

CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN 
EN SOORTGELIJKE RECHTEN

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

......................................

................................

     xxxxxxxxxxxxxxx

......................................

......................................

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

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

....

Teruggenomen ..........................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

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

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

..........................

..........................

..................

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

Mutaties tijdens het boekjaar

13.395.448

10.460.401

4.160.086

17.555.534

5.703.327

16.163.728

1.391.806

8032

8042

8052

8122P

8072

8052P

8022

8092

8102

8082

8122

211

8112
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Nr.  0476.386.596  VOL  5.3.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

.....................................

.................................

     xxxxxxxxxxxxxxx

.......................................

...............................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......................................................

................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................

..............

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

..........................

..........................

..................

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

35.926

1.238

5.585

31.579

7.249

3.776

24.627

6.952

21.154

8172

8182

8192

8252P

8212

8192P

8162

8232

8242

8222

8322P

8272

8252

8282

8302

8312

8292

8322

(23)

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

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

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

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen ..........................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

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

Afgeboekt .................................................................................................

Geboekt .....................................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)
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Nr.  0476.386.596  VOL  5.3.3

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

.....................................

.................................

     xxxxxxxxxxxxxxx

......................................

................................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......................................................

................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................

..............

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

..........................

..........................

..................

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

29.154

5.000

8.237

9.619

15.444

8.237

16.826

9.091

8173

8183

8193

8253P

8213

8193P

8163

8233

8243

8223

8323P

8273

8253

8283

8303

8313

8293

8323

(24)

25.917

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

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

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

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen ..........................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

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

Afgeboekt .................................................................................................

Geboekt .....................................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)
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Nr.  0476.386.596  VOL  5.3.5

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

......................................

................................

     xxxxxxxxxxxxxxx

......................................

................................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......................................................

................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................

..............

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

..........................

..........................

..................

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

8.967

8.967

4.249

4.718

8.967

8175

8185

8195

8255P

8215

8195P

8165

8235

8245

8225

8325P

8275

8255

8285

8305

8315

8295

8325

(26)

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

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

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

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen ..........................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

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

Afgeboekt .................................................................................................

Geboekt .....................................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)
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Nr.  0476.386.596  VOL  5.4.1

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

......................................

................................

     xxxxxxxxxxxxxxx

......................................

................................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......................................................

................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

.....................................

.....................................

.................

     xxxxxxxxxxxxxxx

VERBONDEN ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN
AANDELEN

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................

..............

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

.....................................

.....................................

.................

STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ..............................

..............................

..............................

.

Mutaties tijdens het boekjaar ...............................................................(+)/(-)

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ..............................

..............................

..............................

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

...........................

...........................

..........
VERBONDEN ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

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

...........................

...........................

..........

Mutaties tijdens het boekjaar

Toevoegingen ............................................................................................

Terugbetalingen..........................................................................................

Geboekte waardeverminderingen ..............................................................

Teruggenomen waardeverminderingen .....................................................

Wisselkoersverschillen .....................................................................(+)/(-)

Overige mutaties ..............................................................................(+)/(-)

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER

EINDE BOEKJAAR .........................................................................................

..

...........................

...........................

...........................

..........

     xxxxxxxxxxxxxxx

     xxxxxxxxxxxxxxx

181

4.080.000

4.080.181

4.080.181

800.000

800.000

8371

8381

8391

8451P

8411

8391P

8361

8431

8441

8421

8521P

8471

8451

8481

8501

8511

8491

8521

8551P

8541

8581

8601

8611

8591

8621

8631

8551

(280)

281P

(281)

8651

Aanschaffingen...........................................................................................

.

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

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

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen ..........................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

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

Afgeboekt .................................................................................................

Geboekt .....................................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)
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Nr.  0476.386.596  VOL  5.4.3

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

.......................................

...............................

     xxxxxxxxxxxxxxx

.......................................

...............................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......................................................

................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

.....................................

.....................................

.................

     xxxxxxxxxxxxxxx

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................

..............

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

.....................................

.....................................

.................Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ..............................

..............................

..............................

.

Mutaties tijdens het boekjaar ...............................................................(+)/(-)

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ..............................

..............................

..............................

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

...........................

...........................

..........
ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

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

...........................

...........................

..........

Mutaties tijdens het boekjaar

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER 

EINDE BOEKJAAR .........................................................................................

..

...........................

...........................

...........................

..........

     xxxxxxxxxxxxxxx

     xxxxxxxxxxxxxxx

8.084

3.321

11.405

8373

8383

8393

8453P

8413

8393P

8363

8433

8443

8423

8523P

8473

8453

8483

8503

8513

8493

8523

8553P

8543

8583

8603

8613

8593

8623

8633

8553

(284)

285/8P

(285/8)

8653

Aanschaffingen...........................................................................................

.

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

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

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen ..........................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

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

Afgeboekt .................................................................................................

Geboekt .....................................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

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

Toevoegingen ............................................................................................

Terugbetalingen..........................................................................................

Geboekte waardeverminderingen ..............................................................

Teruggenomen waardeverminderingen .....................................................

Wisselkoersverschillen .....................................................................(+)/(-)

Overige mutaties ..............................................................................(+)/(-)
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Nr.  0476.386.596  VOL  5.5.1

DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN

Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de onderneming een deelneming bezit (opgenomen in de posten 280 en 282

van de activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de onderneming maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de 

posten 284 en 51/53 van de activa) ten belope van ten minste 10 % van het geplaatste kapitaal.

NAAM, volledig adres van de ZETEL 

en zo het een onderneming naar 

Belgisch recht betreft, 

het ONDERNEMINGSNUMMER

Aangehouden

maatschappelijke rechten

rechtstreeks
doch-

ters

Aantal % %

Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

Jaarrekening

per

Munt-

code

Eigen vermogen Nettoresultaat

(+) of (-)
(in eenheden)

Caviar Brussels BVBA 31/12/2015 EUR

Havenlaan 75 

1000 Brussel 1

België

0458.891.756

66.909 152.973

zonder klasse 10000 100,00 0,00

Caviar London Ltd BO 31/12/2015 GBP

Wells Street 18 

W1T 3PG London

Verenigd Koninkrijk

854252427

-145.152 -31.887

zonder klasse 10000 100,00 0,00

Caviar Paris SAS BO 31/12/2015 EUR

Boulevard Voltaire 95 

75011 Parijs

Frankrijk

79752975391

-302.462 -400.662

A-Klasse 500 50,00 0,00

C-Klasse 150 15,00 0,00
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Nr.  0476.386.596  VOL  5.6

GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag .....................................

Met een resterende looptijd of opzegtermijn van 

Aandelen

Vastrentende effecten

Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen ...................................

OVERIGE GELDBELEGGINGEN

Niet-opgevraagd bedrag ........................................................................................

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen

hoogstens één maand ....................................................................................

meer dan één jaar ...........................................................................................

meer dan één maand en hoogstens één jaar ..................................................

Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen

800.000

800.000

1.870.001

1.870.001

8681

8682

52

8684

51

53

8686

8687

8688

8689

...................................................................................................................

.

..............................................................................................

......................

..............................................................

......................................................

...........................................

...........................................

..............................

Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.

OVERLOPENDE REKENINGEN

Boekjaar

Verkregen opbrengsten 388.541

Ober te dragen kosten 80
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Nr.  VOL  5.7 0476.386.596

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

STAAT VAN HET KAPITAAL

Maatschappelijk kapitaal

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

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

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

100P

(100)

XXXXXXXXXXXXXX 561.500

180.000

Codes Bedragen Aantal aandelen

Wijzigingen tijdens het boekjaar

-381.500Kapitaalsvermindering

Samenstelling van het kapitaal

Soorten aandelen

180.000 10.000Aandelen zonder categorie

8702

8703

XXXXXXXXXXXXXX 10.000

XXXXXXXXXXXXXX

Aandelen op naam.................................................................................................

Aandelen aan toonder en/of gedematerialiseerde aandelen...................................

Niet-opgevraagd

bedrag

Opgevraagd,

niet-gestort bedrag

Niet-gestort kapitaal

Codes

Niet-opgevraagd kapitaal ......................................................................................

Opgevraagd, niet-gestort kapitaal .........................................................................

(101)

8712

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

Aandeelhouders die nog moeten volstorten 

Eigen aandelen

Boekjaar

Gehouden door de vennootschap zelf

Kapitaalbedrag

..........................

..........................

..........................

..................

Aantal aandelen

Gehouden door haar dochters

Codes

8722

8731

8732

8721

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 8741

8740

Maximum aantal uit te geven aandelen 8742

Als gevolg van de uitoefening van INSCHRIJVINGSRECHTEN

Aantal inschrijvingsrechten in omloop

8746

8745

8747

Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal 8751

Bedrag van het te plaatsen kapitaal

Maximum aantal uit te geven aandelen

..............................................................................................................................

.........

..............................................................................................................................

.........

................................................................................................................................

.......
..............................................................................................................................

.........

.............................................................................

..........................................................
................................................................................................

.......................................
...........................................................................................

............................................

.............................................................................................

..........................................
................................................................................................

.......................................
............................................................................................

...........................................

.........................................................................................................

..............................
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Nr.  VOL  5.7 0476.386.596

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

Aandelen buiten kapitaal

Boekjaar

Verdeling

Aantal aandelen

Daaraan verbonden stemrecht

Uitsplitsing van de aandeelhouders

Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf

Aantal aandelen gehouden door haar dochters

Codes

8762

8771

8781

8761..............................................................................................................................

.........
.......................................................................................................

................................

...................................................................

...................................................................

.
...............................................................................

........................................................
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Nr.  0476.386.596  VOL  5.9

Codes Boekjaar

STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)

Leasingschulden en soortgelijke schulden .........................................................................................

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

Overige leningen ................................................................................................................................

Leveranciers .......................................................................................................................................

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

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

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

.

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar 

Financiële schulden ...................................................................................................................................

Achtergestelde leningen .....................................................................................................................

Niet-achtergestelde obligatieleningen .................................................................................................

.....................................

................................

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

5 jaar 

Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar

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

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

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

Overige schulden ......................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

....

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

.......................................................

........................................

640.000

640.000

640.000

2.560.000

2.560.000

2.560.000

1.441.444

1.441.444

1.441.444

8811

8821

8831

8841

8801

8851

8861

8871

8881

8891

(42)

8901

8802

8812

8822

8832

8842

8852

8862

8872

8882

8892

8902

8912

8803

8813

8823

8833

8843

8853

8863

8873

8883

8893

8903

8913

Leasingschulden en soortgelijke schulden .........................................................................................

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

Overige leningen ................................................................................................................................

Leveranciers .......................................................................................................................................

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

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

.

Financiële schulden ...................................................................................................................................

Achtergestelde leningen .....................................................................................................................

Niet-achtergestelde obligatieleningen .................................................................................................

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

Overige schulden ......................................................................................................................................

Leasingschulden en soortgelijke schulden .........................................................................................

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

Overige leningen ................................................................................................................................

Leveranciers .......................................................................................................................................

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

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

.

Financiële schulden ...................................................................................................................................

Achtergestelde leningen .....................................................................................................................

Niet-achtergestelde obligatieleningen .................................................................................................

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

Overige schulden ......................................................................................................................................
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Nr.  0476.386.596  VOL  5.9

Codes Boekjaar

Totaal door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa 

van de onderneming

....................................................

.................

Belastingen

GEWAARBORGDE SCHULDEN

Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

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

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

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 450/3 van de passiva)

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

Niet-vervallen belastingschulden ...............................................................................................................

Geraamde belastingschulden ....................................................................................................................

Bezoldigingen en sociale lasten (post 454/9 van de passiva)

Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ............................................

Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten .......................................................

3.200.000

3.200.000

3.200.000

149.687

55.308

86.179

8931

8941

8951

8961

8921

8971

8981

8991

9001

9011

9051

9021

9061

8922

8932

8942

8952

8962

8972

8982

8992

9002

9022

9062

9012

9072

9073

450

9076

9077

9052

Belastingen..........................................................................................................................................

Bezoldigingen en sociale lasten........................................................................................................... 9042

9032

Leasingschulden en soortgelijke schulden .........................................................................................

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

Overige leningen ................................................................................................................................

Leveranciers .......................................................................................................................................

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

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

.

Financiële schulden ...................................................................................................................................

Achtergestelde leningen .....................................................................................................................

Niet-achtergestelde obligatieleningen .................................................................................................

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

Overige schulden ......................................................................................................................................

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

Leasingschulden en soortgelijke schulden .........................................................................................

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

Overige leningen ................................................................................................................................

Leveranciers .......................................................................................................................................

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

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

.

Financiële schulden ...................................................................................................................................

Achtergestelde leningen .....................................................................................................................

Niet-achtergestelde obligatieleningen .................................................................................................

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

Overige schulden ......................................................................................................................................
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Nr.  0476.386.596  VOL  5.9

Boekjaar

Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.

OVERLOPENDE REKENINGEN

Over te dragen opbrengsten 1.462.302

Uitgestelde overheidssubsidies 1.679.637

Toe te rekenen kosten 4.126
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Nr.  0476.386.596  VOL  5.10

BEDRIJFSRESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Netto-omzet

Uitsplitsing per bedrijfscategorie

Uitsplitsing per geografische markt

Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende 

bedragen ............................................................................................................. 3.113.125 1.097.711740

Andere bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSKOSTEN

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 ..............................................................

9

12,8

21.732

9

13.634

8,89087

9086

9088

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen ...............................................

Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen ................................................

Personeelskosten

Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen .....................................

Andere personeelskosten ....................................................................................

Ouderdoms- en overlevingspensioenen ...............................................................

583.464

161.386

5.398

76.686

299.730

78.815

5.845

51.267

620

621

622

623

624

Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) ........................................ (+)/(-)

Op voorraden en bestellingen in uitvoering

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen

Geboekt .........................................................................................................

Teruggenomen ..............................................................................................

Waardeverminderingen

Op handelsvorderingen

635

9110

9111

9112

9113

Geboekt .........................................................................................................

Teruggenomen ..............................................................................................

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

Voorzieningen voor risico's en kosten

Toevoegingen .....................................................................................................

Bestedingen en terugnemingen ..........................................................................

Andere bedrijfskosten

Bedrijfsbelastingen en -taksen ............................................................................. 4.876 2.505

9115

9116

640

641/8

Uitzendkrachten en ter beschikking van de ondernemng gestelde 

personen

Kosten voor de onderneming ...............................................................................

3

3,7

7.452

304.348

13

14,0

27.598

1.096.393

9096

9097

9098

617

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

Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten .........................................

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ..............................................................
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Nr.  0476.386.596  VOL  5.11

FINANCIËLE EN UITZONDERLIJKE RESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

FINANCIËLE RESULTATEN

Andere financiële opbrengsten

Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de 

resultatenrekening

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

Interestsubsidies ...........................................................................................

179.115

9126

9125

Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten

Afschrijvingen van kosten bij uitgifte van leningen en van disagio

Waardeverminderingen op vlottende activa

Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de verhandeling

van vorderingen ..................................................................................................

Toevoegingen ......................................................................................................

Bestedingen en terugnemingen ...........................................................................

Voorzieningen met financieel karakter

Andere financiële kosten

Geboekt ...............................................................................................................

Teruggenomen ....................................................................................................

Geactiveerde intercalaire interesten 190.335 199.8166503

6501

6511

6510

6561

6560

653

....................

....................

....................

....................

.........

.....................................................................

.....................

Uitsplitsing van de overige financiële kosten

Boekjaar

UITZONDERLIJKE RESULTATEN

Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke opbrengsten

Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke kosten
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Nr.  0476.386.596  VOL  5.12

BELASTINGEN EN TAKSEN

BoekjaarCodes

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

Belastingen op het resultaat van het boekjaar

Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen

...........................................................................

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren

Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen ...................................................................................

Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen ....................................................

Geraamde belastingsupplementen ...........................................................................................................

Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd ...................

58.726

3.418

55.308

9135

9134

9137

9136

9139

9138

9140

..........................................................................................

.............................................

...................................................................................

....................................................

Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst voor belastingen, zoals die blijkt uit 

de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst

Verworpen uitgaven 90.269

Aftrek risicokapitaal -12.672

Invloed van de uitzonderlijke resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar

BoekjaarCodes

Bronnen van belastinglatenties

Actieve latenties ........................................................................................................................................

Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten ............................... 9142

9141

Andere actieve latenties

9144Passieve latenties .....................................................................................................................................

Uitsplitsing van de passieve latenties

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BELASTINGEN OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE

VAN DERDEN

In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde

Aan de onderneming (aftrekbaar) ........................................................................

Door de onderneming ..........................................................................................

Ingehouden bedragen ten laste van derden als

Bedrijfsvoorheffing ...............................................................................................

Roerende voorheffing ..........................................................................................

786.349

782.294

1.243.538

578.286

144.745

5.525

68.830

9146

9145

9148

9147
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Codes Boekjaar

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

Waarvan

Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of 

onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming

Bedrag van de inschrijving ..................................................................................................................

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 ................................................................................................

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

Door de onderneming getrokken of door aval getekende handelseffecten ................................................

Maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de onderneming zijn 

gewaarborgd .............................................................................................................................................

ZAKELIJKE ZEKERHEDEN

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 verwerven activa - Bedrag van de betrokken

activa ........................................................................................................................................................

3.200.000

9150

9149

9153

9151

9161

9191

9171

9201

9181

9162

9172

9192

9182

9202

Bedrag van de inschrijving ..................................................................................................................

Hypotheken 

Boekwaarde van de bezwaarde activa ................................................................................................

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 verwerven activa - Bedrag van de betrokken

activa ........................................................................................................................................................

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

.

GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN IN HUN NAAM MAAR TEN BATE
EN OP RISICO VAN DE ONDERNEMING, VOOR ZOVER DEZE GOEDEREN EN WAARDEN
NIET IN DE BALANS ZIJN OPGENOMEN

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA

Put-optie Tax Shelter 213.606

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA

TERMIJNVERRICHTINGEN

Gekochte (te ontvangen) goederen

Verkochte (te leveren) goederen

Verkochte (te leveren) deviezen

Gekochte (te ontvangen) deviezen

9213

9216

9214

9215

............................................................................................................

............................................
..................................................................................................................

......................................
.............................................................................................................

...........................................
...................................................................................................................

.....................................

VERPLICHTINGEN VOORTVOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN VERBONDEN AAN REEDS
GEPRESTEERDE VERKOPEN OF DIENSTEN

BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN

IN VOORKOMEND GEVAL, BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN DE REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF
OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF DIRECTIELEDEN, MET OPGAVE VAN DE
GENOMEN MAATREGELEN OM DE DAARUIT VOORTVLOEIENDE KOSTEN TE DEKKEN
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN GEDRAGEN

Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk

BoekjaarCode

9220

Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

AARD EN ZAKELIJK DOEL VAN BUITENBALANS REGELINGEN

Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regeling 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; indien vereist

moeten de financiële gevolgen van deze regelingen voor de vennootschap eveneens worden vermeld:

ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Borg t.a.v. BNP Paribas ten bedrage van 2.000.000 EUR (m.b.t. niet aangewende kredietlijn)
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BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN 
DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

VERBONDEN ONDERNEMINGEN

Deelnemingen .......................................................................................................

ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Door verbonden ondernemingen gestelde of onherroepelijk beloofd als 

waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming.............................

Achtergestelde vorderingen ...................................................................................

...............................................................................................

........................

Financiële vaste activa

Andere vorderingen ...............................................................................................

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

..........................................................

...........
Op meer dan één jaar ...........................................................................................

Op hoogstens één jaar ..........................................................................................

Geldbeleggingen

Aandelen ...............................................................................................................

........................................................................................................

.......................

Vorderingen ..........................................................................................................

Schulden .....................................................................................................................

..........

Persoonlijke en zakelijke zekerheden

Door de onderneming gestelde of onherroepelijk beloofd als waarborg

voor schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen ...........................

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen.....................................................

.....................................................

.....................Financiële resultaten

Opbrengsten uit financiële vaste activa .................................................................

..............................................................
Opbrengsten uit vlottende activa ...........................................................................

....................................................
Andere financiële opbrengsten .............................................................................

..................................................
Kosten van schulden ............................................................................................

...................................
Andere financiële kosten .......................................................................................

........................................

Financiële vaste activa

Vorderingen .................................................................................................................

..............

Schulden

4.880.181

4.080.181

800.000

114.622

114.622

1.660.800

1.441.444

219.356

3.200.000

1.011

180

180

108.224

108.224

532.114

532.114

2.501

34.139

.....................................................................................................................

..........

Realisatie van vaste activa

Verwezenlijkte meerwaarden

Verwezenlijkte minderwaarden

................................................................................

...............................................
..............................................................................

.................................................

(280/1)

(280)

9271

9281

9291

9301

9311

9321

9331

9351

9341

9361

9371

9381

9391

9401

9421

9431

9441

9461

9471

9481

9491

9362

9372

(282)

9272

9282

9292

9302

9352

(282/3)

9312

................................................................................................

...............................

Op meer dan één jaar ...........................................................................................

Op hoogstens één jaar ..........................................................................................

Deelnemingen .......................................................................................................

Achtergestelde vorderingen ...................................................................................

Andere vorderingen ...............................................................................................

Op meer dan één jaar ...........................................................................................

Op hoogstens één jaar ..........................................................................................

Op meer dan één jaar ...........................................................................................

Op hoogstens één jaar ..........................................................................................
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BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN 
DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Boekjaar

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN

Vermelding van dergelijke transacties indien zij van enige betekenis zijn, met opgave van het bedrag van

deze transacties, de aard van de betrekking met de verbonden partij, alsmede andere informatie over de

transacties die nodig is voor het verkrijgen van inzicht in de financiële positie van de vennootschap:

Nihil

Bijkomende informatie

Bij gebrek aan wettelijke criteria die toelaten om de transacties met verbonden ondernemingen buiten normale marktvoorwaarden te

inventariseren, kon geen enkele informatie opgenomen worden.
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FINANCIËLE BETREKKINGEN MET

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

BoekjaarCodes

Uitstaande vorderingen op deze personen 9500

Voorwaarden betreffende de uitstaande vorderingen

Waarborgen toegestaan in hun voordeel 9501

Voornaamste voorwaarden van de toegestane waarborgen

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel 9502

Voornaamste voorwaarden van deze verplichtingen

Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening

toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk 

betrekking heeft op de toestand van een enkel identificieerbaar persoon

Aan bestuurders en zaakvoerders ............................................................................................................

Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders ...............................................................................................

187.500

9504

9503

Codes Boekjaar

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

Bezoldiging van de commissaris(sen)

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen

de vennootschap door de commissaris(sen)

Andere controleopdrachten

Belastingadviesopdrachten

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

7.500

2.750

864

9505

95061

95062

95063

.........................................................................................................

........

.......................................................................................................................

...............................................

.......................................................................................................................

...............................................
...................................................................................

...................................................................................

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen

de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)

1.350

95081

95082

95083

Andere controleopdrachten

Belastingadviesopdrachten

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

.......................................................................................................................

...............................................

.......................................................................................................................

...............................................
...................................................................................

...................................................................................

Vermeldingen in toepassing van het artikel 133, paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen
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VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

INLICHTINGEN TE VERSTREKKEN DOOR ELKE ONDERNEMING DIE ONDERWORPEN IS AAN DE BEPALINGEN VAN
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

De onderneming heeft een geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag opgesteld en openbaar 

gemaakt*

De onderneming heeft geen geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag opgesteld, omdat zij daarvan 

vrijgesteld is om de volgende reden(en)*

De onderneming en haar dochterondernemingen overschrijden op geconsolideerde basis niet meer dan één van de in artikel 16

van het Wetboek van vennootschappen vermelde criteria*

De onderneming is zelf dochteronderneming van een moederonderneming die een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar

jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt en openbaar maakt*

In voorkomend geval, motivering dat aan alle voorwaarden tot vrijstelling, opgenomen in artikel 113, paragrafen 2 en 3 van het 

Wetboek van vennootschappen, is voldaan:

CAVIAR ANTWERP bvba is zelf dochteronderneming van CAVIAR GROUP nv die een geconsolideerde jaarrekening,

waarin haar jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt en openbaar maakt

Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van de

moederonderneming die de geconsolideerde jaarrekening opstelt en openbaar maakt, op grond waarvan de vrijstelling is

verleend:

Caviar Group NV

Havenlaan 75

1000 Brussel 1, België

0870.626.666

INLICHTINGEN DIE MOETEN WORDEN VERSTREKT DOOR DE ONDERNEMING INDIEN ZIJ DOCHTERONDERNEMING
OF GEMEENSCHAPPELIJKE DOCHTERONDERNEMING IS

Caviar Group NV

Havenlaan 75

1000 Brussel 1, België

0870.626.666

Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van de 

moederonderneming(en) en de aanduiding of deze moederonderneming(en) een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar

jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt (opstellen) en openbaar maakt (maken)**:

Indien de moederonderneming(en) (een) onderneming(en) naar buitenlands recht is (zijn), de plaats waar de hiervoor bedoelde

geconsolideerde jaarrekening verkrijgbaar is**

De moederonderneming stelt een geconsolideerde jaarrekening op en maakt deze openbaar en dit voor het

grootste geheel.

*    Schrappen wat niet van toepassing is.

**   Wordt de jaarrekening van de onderneming op verschillende niveaus geconsolideerd, dan worden deze gegevens verstrekt, enerzijds voor 

      het grootste geheel en anderzijds voor het kleinste geheel van ondernemingen waarvan de onderneming als dochter deel uitmaakt en 

      waarvoor een geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld en openbaar gemaakt.
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Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn:

SOCIALE BALANS

303.01

STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN

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

12,81001

1002

1003

.................................................................

..................................................................

.................................................................

Tijdens het boekjaar

Gemiddeld aantal werknemers 

Voltijds

Deeltijds

Totaal in voltijds equivalenten (VTE)

Codes Totaal 1. Mannen 2. Vrouwen

2,9 9,9

12,8 2,9 9,9

21.7321011

1012

1013

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Voltijds

Deeltijds

Totaal

5.130 16.602

21.732 5.130 16.602

826.9341021

1022

1023

Personeelskosten

Voltijds

Deeltijds

Totaal

190.195 636.739

826.934 190.195 636.739

Bedrag van de voordelen bovenop het loon 1033 16.849 3.875 12.974

8,81003

1013

1023

Tijdens het vorige boekjaar

Gemiddeld aantal werknemers in VTE

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Personeelskosten

P. Totaal 1P. Mannen 2P. Vrouwen

1,0 7,8

13.634 1.793 11.841

435.657 52.497 383.160

Codes

1033Bedrag van de voordelen bovenop het loon 10.603 1.395 9.208

..................................................................

.................................................................

.................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................
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Codes
1. Voltijds 3.  Totaal in voltijdse

     equivalenten

2. Deeltijds

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar

Aantal werknemers

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

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

Overeenkomst voor een bepaalde tijd .............................

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

Vervangingsovereenkomst ..............................................

Volgens het geslacht en het studieniveau

Volgens de beroepscategorie

105

110

111

112

120

113

121

133

130

134

132

9 9,0

9 9,0

2

7

9

2,0

7,0

9,0

............................................................

..............................

lager onderwijs ...........................................................

secundair onderwijs ...................................................

hoger niet-universitair onderwijs ................................

universitair onderwijs .................................................

1200

1201

1202

1203

2 2,0

lager onderwijs ...........................................................

secundair onderwijs ...................................................

hoger niet-universitair onderwijs ................................

universitair onderwijs .................................................

1210

1211

1212

1213

7 7,0

Directiepersoneel ...............................................................................

Bedienden ...............................................................................

Arbeiders ...............................................................................

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

Mannen ...........................................................................

Vrouwen ...........................................................................
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TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

INGETREDEN
Codes

1. Voltijds 3. Totaal in voltijdse

     equivalenten

2. Deeltijds

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

41

3

20

18

41,0

3,0

20,0

18,0

205

210

211

212

213

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

Vervangingsovereenkomst  .................................................................................

Overeenkomst voor een bepaalde tijd .................................................................................

Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens

het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of

tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het

algemeen personeelsregister .......................................................................................................

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

UITGETREDEN
1. Voltijds

Codes
2. Deeltijds 3. Totaal in voltijdse

     equivalenten

Aantal werknemers met een DIMONA-verklaring

aangegeven of een in het algemeen personeelsregister

opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens

het boekjaar een einde nam

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst

41

3

20

18

41,0

3,0

20,0

18,0

3

38

3,0

38,0

310

305

311

312

313

340

341

342

343

350

................................................

Pensioen .............................................................................

Werkloosheid met bedrijfstoeslag ........................................................................

Afdanking .....................................................................

Andere reden ........................................................................

Waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige

ten minste op halftijdse basis diensten blijft

verlenen aan de onderneming ....................

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

Overeenkomst voor een bepaalde tijd  ........................................................................

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

Vervangingsovereenkomst ........................................................................

UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE ONDERNEMING GESTELDE PERSONEN

Codes

1. Uitzendkrachten 2. Ter beschikking van

    de onderneming

    gestelde personenTijdens het boekjaar

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Kosten voor de onderneming

3,7

7.452

304.348

150

151

152

.........................................................

.................................
..............................................................

............................
...............................................................................

...........
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INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDING VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Codes Mannen VrouwenCodes

1

4

185

2

24

915

5802

5801

5803

5811

5812

5813

58031

58032

58033

58131

58132

58133

185 915

5821

5822

5823

5841

5842

5843

5831

5832

5833

5851

5852

5853

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

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten

laste van de werkgever

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

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

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding ...............................................................................

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

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de

werkgever

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

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

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

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

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

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

Niet van toepassing

Deze afwijkingen worden als volgt verantwoord:

Niet van toepassing

Deze afwijkingen beïnvloeden als volgt het vermogen, de financiële positie en het resultaat voor belastingen van de onderneming:

Niet van toepassing

De waarderingsregels werden ten opzichte van het vorige boekjaar qua verwoording of toepassing

zo ja, dan heeft de wijziging betrekking op:

(gewijzigd) (niet gewijzigd)

Rekening houdende met het advies 2015/7 van 9 september 2015 vanwege de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) is de

verwerking van de tax shelter in hoofde van de productievennootschap gewijzigd voor alle raamovereenkomsten getekend vanaf 1

januari 2015. De bedragen waartoe de investeerder zich heeft verbonden aan de producent te betalen worden voortaan boekhoudkundig

beschouwd als een kapitaalsubsidie. Deze kapitaalsubsidies en de uitgestelde belastingen hierop worden geleidelijk afgeboekt via de

financiële opbrengsten en onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen, volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen op het

audiovisuele werk waarvoor ze werden verkregen. Deze wijziging heeft geen impact op het nettoresultaat. De wijzigingen in

balansrubricering betreffen een bedrag van 1.316.858,72 EUR op de rubriek kapitaalsubsidies en een bedrag van 678.381,76 EUR op

de rubriek uitgestelde belastingen. In de resultatenrekening werd een bedrag van 179.115,42 EUR verwerkt als financiële opbrengsten

uit kapitaalsubsidies en een bedrag van 92.271,58 EUR als onttrekking aan de uitgestelde belastingen. 

De nieuwe waarderingsregels mbt de boekhoudkundige verwerking van fictie projecten die sinds 1/01/2015 toegepast worden, kunnen

als volgt samengevat worden :

A. Ontwikkelingsfase

Tijdens de ontwikkelingsfase worden de kosten verbonden aan een project onmiddellijk in kosten opgenomen rekening houdend met de

eventuele ontwikkelingsinkomsten die eraan gebonden zijn, dewelke maar erkend worden eens de contractuele voorwaarden tussen de

Vennootschap en derde partijen definitief vastgelegd kunnen worden.

B. Productiefase

Eens de directie van de Vennootschap haar goedkeuring  geeft om een project in productiefase te brengen - wat overeenstemt met de

definitieve verkrijging van een aanzienlijke % van de totale financiering ervan - wordt één van beide methodes toegepast :

   B.1. Producties waarin de vennootschap een significant belang van de exploitatierechten bezit worden geboekt volgens de "intangible

assets method" waarbij :

- Tijdens de hele productiefase worden de verworven productie inkomsten mbt een project op het passief van de balans opgenomen als

'kapitaalsubsidies' en 'uitgestelde belastingen' voor inkomsten uit tax shelter raamovereenkomsten na 1/1/2015 en 'over te dragen

opbrengsten' voor alle overige productie inkomsten.

- Deze verworven productie inkomsten worden pas in resultaat erkend vanaf het einde van het kwartaal waarin de nulkopie van de

productie afgewerkt wordt en over een periode die overeenstemt met de verwachte looptijd van de distributieinkomsten van het project. 

Indien de verwachte distributieinkomsten niet een significant percentage van de productieinkomsten vertegenwoordigen worden de

productieinkomsten in éénmaal in resultaat erkend. 

- Directe productiekosten mbt een project worden onder desbetreffende #6 rekeningen geboekt en bij elke afsluiting geactiveerd op

balans onder de rubriek #21 "Immateriele vaste activa" tegenover de rubriek #72 "Geproduceerde vaste activa".

- Vanaf het kwartaal waarin de nulkopie van een productie afgewerkt wordt worden de immateriele vaste activa afgeschreven over

dezelfde looptijd die hierboven bepaald wordt voor de erkenning van de productie inkomsten.  Indien de verwachte distributieinkomsten

niet een significant percentage van de productieinkomsten vertegenwoordigen worden de immateriële vaste activa in éénmaal

afgeschreven tijdens de kwartaal waarin de nulkopie van de productie afgewerkt wordt.

   B.2. Producties waarin de vennootschap geen siginificant belang van de exploitatierechten bezit worden geboekt volgens de

"precentage of completion method" waarbij :

Directe productiekosten mbt een project worden in resulaat opgenomen in de periode waarin deze kosten gemaakt worden.

De productie inkomsten gebonden aan het project worden dan erkend in functie van de graad van afwerking ("percentage of

completion") van de productie, de welke gemeten wordt als zijnde de proportie van de reeds gemaakte kosten tegenover het totaal

budget van de productiekosten.

C. Distributiefase

Tijdens de distributiefase - dewelke aanvangt na het kwartaal waarin de nulkopie van de productie afgewerkt wordt -  worden de

distributiekostenkosten gebonden aan een project onmiddellijk in kosten opgenomen en de distributie opbrengsten die eraan gebonden

zijn worden erkend eens hun voorwaarden contractueel definitief tussen de Vennootschap en derde partijen vastgelegd worden.

en heeft zij een EUR.

(wordt)

invloed op het resultaat van het boekjaar voor belasting ten belope van(negatieve)(positieve)

moeten worden toegerekend; zo ja, dan hebben deze betrekking op:

op belangrijke wijze beïnvloed door opbrengsten en kosten die aan een vorig boekjaar(wordt niet)De resultatenrekening

De cijfers van het boekjaar zijn niet vergelijkbaar met die van het vorige boekjaar en wel om de volgende reden:
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(Voor de vergelijking van de jaarrekening van beide boekjaren moet met volgende elementen rekening worden gehouden):

(Voor de vergelijkbaarheid worden de cijfers van het vorige boekjaar op volgende punten aangepast)

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 financiële 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: 

in de loop van het boekjaar; zo ja, dan wordt dit als volgtDe herstructureringskosten werden

verantwoord :

(niet geactiveerd)(geactiveerd)

Het bedrag aan immateriële vaste activa omvat voor

Immateriële vaste activa: 

EUR kosten van onderzoek en ontwikkelingen. De afschrijvings-
dan 5 jaar; indien meer dan 5 jaar wordt deze termijn als volgt(niet meer)(meer)termijn voor deze kosten en voor de goodwill beloopt

verantwoord :

Materiële vaste activa:

materiële vaste activa geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze(werden geen)(werden)In de loop van het boekjaar

herwaardering als volgt verantwoord :
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Afschrijvingen geboekt tijdens het boekjaar:

Activa

Methode

L

D

A

(degressieve)

(andere)

Basis

N

G

(niet-

(geherwaardeerde)

Hoofdsom

Min. - Max.

Bijkomende kosten

Min. - Max.

(lineaire)

geherwaardeerde)

G

Afschrijvingspercentages

1. Oprichtingskosten

2. Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa A NG 0,10 - 100,00 0,00 - 100,00
3. Industriële, administratieve of

commerciële gebouwen*

4. Installaties, machines en uitrusting*

Install.machines en uitrusting L NG 20,00 - 20,00 0,00 - 0,00

Install.machines en uitrusting L NG 33,33 - 33,33 0,00 - 0,00

5. Rollend materieel*

Rollend materieel L NG 20,00 - 20,00 0,00 - 0,00

Rollend materieel L NG 33,33 - 33,33 0,00 - 0,00

6. Kantoormaterieel en meubilair*

Kantoormateriaal en meubilair L NG 20,00 - 20,00 0,00 - 0,00

7. Andere materiële vaste activa

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

EUR.

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:

Financiële vaste activa:

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

Voorraden:

Voorraden worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde (te vermelden)

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

berekend volgens de methode van de gewogen

3. Vlottende activa

1. Grond- en hulpstoffen:

2. Goederen in bewerking - gereed product:

3. Handelsgoederen:

4. Onroerende goederen bestemd voor verkoop:

Producten:

de onrechtstreekse productiekosten.

-  De vervaardigingsprijs van de producten waarvan de productie meer dan één jaar beslaat,

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

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

(Deze inlichting is slechts vereist zo het verschil belangrijk is).

(omvat niet)(omvat)-  De vervaardigingsprijs van de producten

(omvat niet)(omvat) financiële kosten
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Bestellingen in uitvoering:

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

(tegen vervaardigingsprijs)Bestellingen in uitvoering worden gewaardeerd

Schulden:

schulden op lange termijn, zonder rente of met een abnormaal lage rente; zo ja, dan wordt op

deze schulden

(bevatten geen)(bevatten)De passiva

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

4. Passiva

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 verwerkt:

Leasingovereenkomsten:

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

beliepen de vergoedingen en huurgelden die betrekking hebben op het boekjaar

voor leasing van onroerende goederen:

tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen),

EUR.
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1. Geconsolideerd jaarverslag van de Raad van Bestuur

Geconsolideerd jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het jaar eindigend op 31 december 
2016 aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders te houden op 28 juni 2017. 

Geachte aandeelhouders, 

In  overeenstemming  met  de wettelijke   en  statutaire  vereisten  leggen we  u   dit  verslag 
inzake de financiële prestaties van Caviar Group N.V. (de "Groep") voor het jaar op 31 
december 2016 eindigend, en de gerelateerde geconsolideerde jaarrekening ter goedkeuring 
voor. Volgens de raad van bestuur geeft deze geconsolideerde jaarrekening een getrouw 
beeld van de financiële positie en resultaten van de Groep voor het boekjaar eindigend op 
31 december 2016. 

De doelstellingen van dit verslag zijn:  i)  de belangrijke gebeurtenissen die tijdens  het 
boekjaar 2016 plaatsvonden  en  alle   belangrijke  gebeurtenissen   na  31  december 
2016  bekendmaken;  en  ii) commentaar geven bij de jaarrekening over 2016. 

1.1. Belangrijke gebeurtenissen tijdens het jaar 2016 

De belangrijkste gebeurtenissen tijdens het jaar 2016 kunnen als volgt samengevat worden: 

 In maart 2016 heeft de Groep Initials LA verworven
 Creatie van Caviar LAB
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1.2. Commentaar op de geconsolideerde financiële staten 

Deze geconsolideerde financiële staten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016 
werden opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards 
("IFRS"), zoals die door de Europese Unie werden goedgekeurd, en hebben als vergelijkende 
cijfers deze van het boekjaar eindigend op 31 december 2015.  

1.2.1. Geconsolideerde balans 

De vaste activa bedragen K€ 7 203 in 2016 (K€ 8 492 in 2015) en bevatten voornamelijk: 

 Film’s en televisie series in uitvoering voor een bedrag van K€ 0 in 2016 (K€ 1 533 in 2015).
Deze activa betreffen de gekapitaliseerde productiekosten voor film’s en televisie series
en worden afgeschreven op basis van de toekomstige distributieinkomsten welke
ingeschat worden op het  moment dat de zero-copy wordt uitgebracht. De film’s Diary
the Movie, Paradise Trips, Alles voor Lena en Black werden uitgebracht in 2015.
Gedurende 2016 werden geen films en televisie serie projecten gekapitaliseerd. Deze
werden boekhoudkundig als voorraad beschouwd volgens het principe van percentage van
voltooiing;

 Overige immateriële vaste activa voor een bedrag van K€ 1 306 in 2016 (K€ 975 in 2015)
gerelateerd aan de ERP oplossing die geïmplementeerd werd in 2014 voor de US en
Belgische activiteiten. In 2016 heeft de Groep Initials LA gekocht wat leidde tot de
erkenning van overige immateriële vaste activa zoals de merknaam;

 Materiële vaste activa voor een bedrag van K€ 1 911 in 2016 (K€ 3 072 in 2015), welke
voornamelijk uit gebouwen en IT uitrusting bestaat. De daling is voornamelijk te wijten
aan de verkoop van het gebouw aan de aandeelhouder van de Groep, 75 Sunset;

 De uitgestelde belastingvorderingen bedragen K€ 2 in 2016 (K€ 1 in 2015);
 De overige financiële activa bedragen K€ 3 275 in 2016 (K€ 2 907 in 2015). Deze hebben

voornamelijk betrekking op de investering in 2015 door Caviar LA in aandelen van de
aandeelhouder 75 Sunset welke gebruikt zullen worden voor een toekomstig
aandelenoptieplan voor het personeel.

De kortlopende activa bedragen K€ 19 646 in 2016 (K€ 21 598 in 2015) en betreffen: 

 Producties in uitvoering voor een bedrag van  K€ 1 866 in 2016 (K€ 2 510 in 2015). Deze
bedragen hebben betrekking op de reclamespots en film producties waarvoor de Groep
geen of geen significante rechten behoudt. De afname in 2016 wordt verklaard door de
productie in de US entiteiten Caviar LA & Stay Busy, gecompenseerd door de producties
door Caviar Antwerp die opgenomen zijn als producties in uitvoering vanaf 2016. De
productie in uitvoering zijn boekhoudkundig verwerkt volgens het principe van
percentage van voltooiing;

 Handelsvorderingen voor K€ 9 198 in 2016 (K€ 8 062 in 2015). De toename is voornamelijk
door de stijging van het aantal producties die laat op het jaar toegekend zijn in
vergelijking met vorig jaar (stijging van het aantal producties die gefactureerd moeten
worden);

 Belastingvorderingen (BTW vorderingen en winstbelastingvorderingen) van  K€ 239 in 2016
(K€ 328 in 2015);

 Geldmiddelen en kasequivalenten voor K€ 4 124 in 2016 (K€ 7 345 in 2015); en
 Overige kortlopende activa welke over te dragen kosten, leningen en overheidssubsidies

voor de film activiteiten bevat voor een totaal bedrag van K€ 4 219 in 2016 (K€ 3 353 in
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2015). De toename is voornamelijk verklaard door de stijging van de intercompany 
vorderingen. 

Het totaal eigen vermogen bedraagt K€ 3 468 in 2016 (K€ 3 176 in 2015) waarvan K€ 65 in 
2016 (K€ -97 in 2015) gerelateerd is aan het minderheidsbelang in Caviar Paris, Caviar Lab, 
Initials LA en Diary the Movie, LLC. 

De langlopende verplichtingen bedragen K€ 3 799 in 2016 (K€ 4 102 in 2015) en betreffen 
voornamelijk rentedragende leningen (kredietfaciliteiten en bankleningen) met een 
resterende looptijd groter dan 12 maanden na de rapporteringsdatum. 

De kortlopende verplichtingen bedragen K€ 19 582 in 2016 (K€ 22 812 in 2015) en bestaan 
voornamelijk uit: 

 Het kortlopende gedeelte van de rentedragende leningen voor een bedrag van K€ 2 451
in 2016 (K€ 1 767 in 2015);

 Handelsschulden voor K€ 8 642 in 2016 (K€ 8 567 in 2015);
 Belastingen (voornamelijk winstbelastingen) van K€ 500 in 2016 (K€ 654 in 2015);
 Uitgestelde opbrengsten van K€ 7 047 in 2016 (K€ 8 547 in 2015). De uitgestele

opbrengsten betreffen het volgende: (i) overheidssubsidies, het equity gedeelte van de
tax shelter overeenkomsten en co-productie vergoedingen welke uitgesteld worden tot
de release datum van de film of televisie series; en (ii) reclamespot productie
gerelateerde omzet uitgesteld tot de levering aan de klant.De afname is vooral
gerelateerd aan de daling in andere Films Private Financing door minder projecten in de
US.

 Overige kortlopende verplichtingen (waaronder personeelsbeloningen en vooafbetalingen
) van K€ 942 in 2016 (K€ 3 277 in 2015). De daling wordt verklaard door een daling van de
vooruitbetalingen met K€ 1 462, voornamelijk door de lopende producties in Caviar
Antwerp en een daling van de bonusopbouw van K€ 914.

1.2.2. Geconsolideerd overzicht van het totaal resultaat 

De Groep heeft een netto winst uit voortgezette activiteiten gerealiseerd van K€ -3 in 2016 
(K€1 064 in 2015) een een geconsolideerd totaalresultaat van K€ 89 in 2016 (K€ 1 184 in 
2015). De omzet is afgenomen met K€ 7 533 in 2016 tot K€ 91 670 (K€ 99 203 in 2015). De 
bruto marge is afgenomen door de lagere omzet, welke ongeveer 15,6% van de omzet 
bedraagt in 2016 (16,4% in 2015). 

De Groep heeft ervoor gekozen om zijn kosten functioneel in plaats van naar aard van de 
kosten te presenteren en gebruikt daartoe de volgende functionele categoriëen: kostprijs 
van de omzet, verkoop- en marketingkosten en algemene en administratiekosten.  

De Groep heeft de volgende business units: Reclame, Film’s, Post-productie, Interactief 
(Digitaal) en Globale diensten. 

1.2.3. Geconsolideerd overzicht van de kasstromen 

De bewegingen van het geconsolideerd overzicht van de kasstromen van 2016 in vergelijking 
met 2015 kunnen als volgt verklaard worden: 
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 De kasstromen uit operationele activiteiten zijn gedaald met K€ -8 435 van 2015 naar
2016 voornamelijk als gevolg van de significant lagere werkkapitaal positie;

 Geen investeringsuitgaven voor film en serie producties
 Opbrengst uit de verkoop van materiële vaste activa (voornamelijk de verkoop van het

gebouw aan de aandeelhouder 75 Sunset) voor K€ 1 176;
 Acquisitie van de dochteronderneming Initial LA die zorgt voor een netto cash outflow

van K€ 639;
 Extra investeringen in geassocieerde deelnemingen van K€ 537;
 Geen betaling van dividenden in 2016 (2015: K€ 3 200)
 Lagere ontvangsten van rentedragende leningen.

1.2.4. Waarderingsregels van de Groep 

De geconsolideerde financiële staten werden opgesteld in overeenstemming met de 
International Financial Reporting Standards (IFRS), zoals gepubliceerd door de International 
Accounting Standards Board (IASB) en goedgekeurd door de Europese Unie. De belangrijkste 
waarderingsregels worden beschreven in de toelichting bij de geconsolideerde financiële 
staten. 

De Groep heeft de volgende nieuwe en gewijzigde standaarden en interpretaties, 
aangenomen op 1 januari 2016. 

 Verbeteringen aan IFRS (2010-2012) (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 februari 2015);
 Verbeteringen aan IFRS (2012-2014) (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2016);
 Aanpassingen van IFRS 10, IFRS 12 en IAS 28 Beleggingsentiteiten: Toepassing van de

consolidatievrijstelling (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2016);
 Aanpassing van IAS 1 Presentatie van de jaarrekening – Initiatief rond

informatieverschaffing (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2016);
 Aanpassing van IAS 16 en IAS 38 Materiële en immateriële vaste activa – Verduidelijking

van aanvaardbare afschrijvingsmethodes (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari
2016);

 Aanpassing van IAS 19 Personeelsbeloningen – Werknemersbijdragen (toepasbaar voor
boekjaren vanaf 1 februari 2015).

1.3. Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum 

Tot op de datum van dit verslag deden zich in 2017 nog geen  belangrijke gebeurtenissen 
voor. 

1.4. Onderzoek en ontwikkeling 

Behalve voor de productie van films en series waarvoor de productiekosten worden 
geactiveerd, is de Groep niet  betrokken  bij onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten. De 
kosten die voor de start van productieprojecten worden gemaakt, zijn ten laste wanneer ze 
worden gemaakt. 
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1.5. Financiële instrumente 

De financiële instrumenten van de Groep hebben hoofdzakelijk betrekking op de financiële 
activa en verplichtingen die tegen geamortiseerde kostprijs worden berekend, met 
uitzondering van de renteswaps die tegen reële waarde worden gewaardeerd, waarbij de 
niet-gerealiseerde winsten en verliezen direct in het resultaat worden verwerkt. De 
renteswaps hebben een negatieve reële waarde van K€ 21 in 2016 (K€ -41 in 2015) en de 
wijzigingen in de reële waarde resulteerden in financiële opbrengsten van K€ 20 in 2016 
(K€ 4 financiële kost in 2015). We verwijzen naar de toelichtingen  bij de geconsolideerde 
financiële staten voor meer informatie. 

1.6. Risico's en omstandigheden  die in de toekomst  een impact van 
betekenis op de Groep kunnen hebben 

De Groep is hoofdzakelijk aan de volgende risico's blootgesteld: 

 Kredietrisico's;
 Renterisico's; en
 Valutarisico's.

Zie de toelichtingen  bij de geconsolideerde jaarrekening voor meer informatie. 

Bovendien is de Groep, en vooral de Belgische Films BU, voor de financiering in hoge mate 
afhankelijk van "tax shelter overeenkomsten"  en overheidssubsidies. Elke 
overheidsbeslissing inzake de beperking van de "tax shelter overeenkomsten", 
belastingvoordelen of andere budgetbeperkingen voor overheidssubsidies kan een negatieve 
invloed hebben op de toekomstige productie van films, series en documentaires in België. 

Brussel, 31 mei 2017 

Keep Calm & Steady llc, Gedelegeerd bestuurder 

Vertegenwoordigd door 

Bert Hamelinck 
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2. Commissarisverslag
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3. Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat

Voor het jaar 
eindigend op  31 

december 

in 000€ 
Toelichtin

g
2016 2015 

Omzet 7.23.1 91 670 99 203

Kostprijs van de verkopen 7.23.2 -77 361 -82 877

Bruto marge 14 309 16 326

Verkoop- en marketingkosten 7.23.3 -3 940 -3 862

Algemene- en administratieve kosten 7.23.4 -9 409 -10 273

Overige operationele opbrengsten 60 34

Overige operationele kosten -104 0

Operationele winst 916 2 225

Financiële opbrengsten 7.23.6 105 255

Financiële kosten 7.23.7 -342 -173

Aandeel in het verlies van de geassocieerde onderneming 7.11 -202 -4

Winst voor belastingen 477 2 303

Winstbelastingen 7.24 -480 -1 239

Netto winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten  -3 1 064

Niet-voorgezette activiteiten 

Netto (verlies) winst na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten 7.23.8 0 -42

Netto winst -3 1 022

Niet-gerealiseerde resultaten 

Elementen die later geherclasseerd kunnen worden naar de winst-en 
verliesrekening 

Wisselkoersverschillen bij omrekening van buitenlandse entiteiten 92 162

Niet-gerealiseerde winst, na belastingen 92  162

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde winst na belastingen 89 1 184

Netto (verlies) winst toewijsbaar aan: 

Aandeelhouders van de Groep 38 1 170

Minderheidsbelangen -41 -148

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde winst toewijsbaar aan: 

Aandeelhouders van de Groep 130 1 332

Minderheidsbelangen -41 -148

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde financiële 
staten.  
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4. Geconsolideerde balans 

in 000€  
Toelichtin

g

Voor het jaar 
eindigend op  31 

december 

   2016   2015 

Activa          

Vaste activa       

Goodwill 7.10 370 0

Film en televisie series in uitvoering 7.9 0 1 533

Overige immateriële vaste activa 7.10 1 306 975

Materiële vaste activa 7.10 1 911 3 072

Investeringen in geassocieerde ondernemingen 7.11 339 4

Uitgestelde belastingvorderingen 7.24 2 1

Overige financiële activa 7.12 3 275  2 907

   7 203 8 492

Vlottende actia   19 647 21 598

Producties in uitvoering 7.13 1 866 2 510

Handelsvorderingen 7.14 9 198 8 062

Belastingvorderingen  239 328

Geldmiddelen en kasequivalenten  4 124 7 345

Overige vlottende activa 7.16 4 219  3 353

   19 646 21 598

Totaal activa  26 849 30 090

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde financiële 
staten. 
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in 000€  
Toelichtin

g

Voor het jaar 
eindigend op  31 

december 

   2016   2015 

Eigen vermogen en verplichtingen        

. 
Netto eigen vermogen       

Kapitaal 7.17 5 802 5 802

Geconsolideerde reserves 7.17 -2 731 -2 769

Eigen aandelen 7.17 -4 -4

Andere elementen van het totaalresultaat  336  244

Eigen vermogen toe te rekenen aan de aandeelhouders  3 403 3 273

. 
Minderheidsbelang  65  -97

Totaal eigen vermogen  3 468 3 176

. 
Langlopende verplichtingen       

Rentedragende schulden 7.17 2 911 3 398

Uitgestelde belastingschulden 7.24 806 658

Overige langlopende verplichtingen  82  46

   3 799 4 102

Kortlopende verplichtingen       

Rentedragende schulden 7.19 2 451 1 767

Handelsschulden  8 642 8 567

Belastingschulden  500 654

Uitgestelde baten 7.20 7 047 8 547

Overige kortlopende verplichtingen 7.21 942  3 277

   19 582 22 812

. 
Totaal eigen vermogen en verplichtingen   26 849 30 090

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde financiële 
staten. 
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5. Geconsolideerd overzicht van veranderingen in het eigen 
vermogen 

 

in 000€  
Toelich
tingen Toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moeder     

   Kapitaal   

Geconsoli-
deerde 

reserves   
Eigen 

aandelen   

Andere 
elementen 

van het 
totaal-

resultaat   Totaal  
Minderheids

-belang  

Totaal 
eigen 

vermogen 

Op 1 januari 2015   5 802 226 -812 82 5 298 -71 5 227

Netto winst  3 − 1 170 − − 1 170 -148 1 022

Overige elementen van het 
totaalresultaat  3 − − − 162 162 − 162

Totaalresultaat   − 1 170 − 162 1 332 -148 1 184

Dividenden betaald aan 
minderheidsbelang   − − − − − -35 -35

Minderheidsbelang Caviar 
Digital   − -157 − − -157 157 −

Dividend 2014   − -3 251 51 − -3 200 − -3 200

Dividend 2015   − -757 757 − − − −

Op 31 december 2015   5 802 -2 769 -4 244 3 273 -97 3 176

Netto winst  3 − 38 − − 38 -41 -3

Overige elementen van het 
totaalresultaat  3 − − − 92 92 − 92

Totaalresultaat   − 38 − 92 130 -41 89

Minderheidsbelang Initials LA  7.17 − − − − − 181 181

Minderheidsbelang Caviar Lab  7.17 − − − − − 22 22

Op 31 december 2016   5 802 -2 731 -4 336 3 403 65 3 468

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde financiële 
staten. 
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6. Geconsolideerd overzicht van de kasstromen 

 

in 000€  
Toelichtin

g
Voor het jaar 
eindigend op 

   2016   2015 

        

Operationele activiteiten          

         

Netto winst voor belastingen   477 2 304

         

Niet-contante en operationele aanpassingen        

(Bijzondere) afschrijvingen van materiële vaste activa 7.10 681 675

(Bijzondere) afschrijvingen van film en televisie series in uitvoering 
en overige immateriële vaste activa 7.9;7.10 1 938 7 313

Verlies (winst) bij verkoop of buitengebruikstelling van materiële 
vaste activa 7.10 -423 -11

Verandering van waardevermindering voor dubieuze debiteuren 7.14 -8 6

Interestopbrengsten 7.23 -25 -19

Interestlasten 7.23 109 51

Overige financiële opbrengsten 7.23 -25 -7

Overige financiële kosten 7.23 76 46

Reële waarde verandering van derivaten  -20 -2

Aandeel in het verlies (winst) in een geassocieerde of gezamelijke 
onderneming 7.11 202 4

Impact van vreemde valuta  ─ 153

Overige  ─ -2

         

Aanpassingen van het werkkapitaal        

Afname (toename) van de handels- en overige vorderingen  -1 652 -5 411

Afname (toename) van de voorraden  644 -2 375

Toename (afname) van de handelsschulden en de overige schulden  -4 338 3 461

         

Ontvangen interesten   25 20

Betaalde belastingen   -660 -770

         

Netto kasstroom uit operationele activiteiten   -2 999 5 436

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde financiële 
staten. 
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in 000€  
Toelichtin

g
Voor het jaar 
eindigend op 

   2016   2015 

        

Investeringsactiviteiten        

         

Aankoop van materiële vaste activa  7.10 -178 -484

Aankoop van immateriële vaste activa  7.10 -30 -89

Geactiveerde productiekosten voor films en series   7.10 ─ -4 299

Bedrijfscombinaties, netto van de verworven geldmiddelen  7.8 -639 ─

Investeringen in geassocieerde ondernemingen  7.11 -537 ─

Ontvangsten uit verkoop van immateriële en materiële vaste activa  7.10 1 176 107

Verkoop van geassocieerde en gezamelijke ondernemingen  7.23 ─ 143

Minderheidsbelang nieuwe dochterondernemingen  7.17 23 ─

         

Netto kasstroom gebruikt in de investeringsactiviteiten   -185 -4 622

         

Financieringsactiviteiten        

         

Ontvangsten uit nieuwe leningen  7.19 1 780 3 418

Terugbetalingen van leningen  7.19 -1 628 -1 852

Terugbetalingen van financiële leasings  7.19 -49 -40

Betaalde dividenden aan minderheidsbelangen  7.17 ─ -35

Overige financiële kosten   -31 -332

Betaalde interesten   -109 -50

Dividenden betaald aan de aandeelhouders  7.17 ─ -3 200

         

Netto kasstroom (gebruikt in) uit financieringsactiviteiten   -37 -2 091

       

Netto (afname) toename van de geldmiddelen en kasequivalenten   -3 221 -1 277

         

Geldmiddelen en kasequivalenten op 1 januari  7.15 7 345 8 622

Netto geldmiddelen op het einde van het jaar  7.15 4 124 7 345

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde financiële 
staten. 
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7. Toelichtingen bij de geconsolideerde financiële staten 

7.1. Bedrijfsinformatie 

De geconsolideerde financiële staten van Caviar Group en zijn entiteiten (samen de Groep 
genoemd) voor het jaar eindigend op 31 december 2016, werden conform een besluit van de 
bestuurders op 31 mei 2016 goedgekeurd voor publicatie. Caviar Group (het Bedrijf) is een 
naamloze vennootschap met statutaire zetel in de Havenlaan 75, 1000 Brussel, België. 

De Groep houdt zich hoofdzakelijk bezig met de productie van reclamespots, films, tv-series, 
digitaal geïntegreerde content en post-productie en is zowel in Europa als in de Verenigde 
Staten actief. 

7.2. Basis of preparation 

De geconsolideerde financiële staten werden opgesteld in overeenstemming met de 
International Financial Reporting Standards (IFRS), zoals gepubliceerd door de International 
Accounting Standards Board (IASB) en goedgekeurd door de Europese Unie. 

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld volgens het “historische kost principe”, 
behalve voor afgeleide financiële instrumenten en financiële activa beschikbaar voor 
verkoop, welke zijn gewaardeerd aan hun reële waarde. 

De geconsolideerde financiële rekeningen worden weergegeven in euro’s en alle waarden 
zijn afgerond tot het dichtstbijzijnde duizendtal (€ 000), tenzij anders vermeld. 

Nieuwe standaarden, interpretaties en door de Groep aangenomen wijzigingen 

De Groep heeft de volgende nieuwe en gewijzigde standaarden en interpretaties, 
uitgevaardigd zijn door de IASB en de IFRIC, aangenomen welke relevant zijn voor haar 
activiteiten en van toepassing zijn voor de boekjaren beginnend op 1 januari 2016. 

 IFRIC 21 ‘Heffingen’, van toepassing voor boekjaren beginnend op of na 17 juni 2014. 
IFRIC 21 bepaalt de boekhoudkundige verwerking voor een verplichting om een 
heffing te betalen indien deze verplichting binnen het toepassingsgebied van IAS 37 
valt. Het bepaalt eveneens de boekhoudkundige verwerking van een verplichting om 
een heffing te betalen waarbij het tijdstip en het bedrag vaststaand is. 

 Jaarlijkse herzieningen (2010-2012 cyclus) met minder belangrijke aanpassingen aan 
acht standaarden, van toepassing op boekjaren beginnend op of na 1 juli 2014. De 
aanpassingen zijn gerelateerd aan IFRS 2 “definitie van verwervingscriteria”, IFRS 3 
“Boekhoudkundige verwerking van de voorwaardelijke vergoeding in een 
bedrijfscombinatie”, IFRS 8 “Aggregatie van operationele segmenten”, IFRS 8 
“Reconciliatie van het totaal van de gerapporteerde segmentactiva met de totale 
activa”, IFRS 13 “Korte-termijn vorderingen en verplichtingen”, IAS 7 “Betaalde 
interesten welke gekapitaliseerd werden”, IAS 16/38 “Herwaarderingsmethode – 
proportionele aanpassing van de geaccumuleerde afschrijvingen” en IAS 24 “Sleutel 
managementleden”. 

 Jaarlijkse herzieningen (2011-2013 cyclus) met een antwoord voor vier problemen, 
van toepassing voor boekjaren beginnend op of na 1 juli 2014. De aanpassingen 
bevatten IFRS 1 “Begrip van toepassing zijnde IFRSen”, IFRS 3 “Reikwijdte 
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uitzonderingen voor gezamelijke ondernemingen”, IFRS 13 “Reikwijdte van paragraaf 
52 (portfolio uitzondering)” en IAS 40 “Verduidelijking van de relatie met IFRS 3 
Bedrijfscombinaties en IAS 40 Vastgoedbeleggingen in het kader van de classificatie 
van vastgoed als belegging of als eigendom gebruikt door de eigenaar”. 

 Aanpassing aan IAS 19 “Toegezegde pensioenregelingen”, van toepassing voor 
boekjaren beginnend op of na 1 juli 2014. De aanpassing is een verduidelijking bij de 
boekhoudkundige verwerking van bijdragen van de werknemer binnen de formele 
voorwaarden van de toegezegde pensioenregelingen.  

De bovenstaande toepassing van de nieuwe standaarden en interpretaties hebben geen 
significante impact gehad op de financiële positie en de resultaten van de Groep. 

 

7.3. Consolidatiebasis 

De geconsolideerde financiële staten bevatten de financiële staten van de Groep en zijn 
entiteiten. 

Entiteiten zijn vanaf de dag van de overname, te weten de dag waarop de Groep de 
zeggenschap in handen krijgt, volledig geconsolideerd en blijven geconsolideerd tot de dag 
waarop die zeggenschap ophoudt. De financiële staten van de entiteiten worden voor 
dezelfde verslagperiode als de moedermaatschappij opgesteld, waarbij dezelfde 
grondslagen voor financiële verslaggeving worden gevolgd. Alle saldo’s, transacties, niet-
gerealiseerde winsten en verliezen die het gevolg zijn van transacties binnen de Groep en 
dividenden worden volledig geëlimineerd. 

De Groep rekent winst of verlies en elke component van de andere elementen van het 
totaalresultaat toe aan de eigenaars van de moedermaatschappij en aan de 
minderheidsbelangen op basis van de huidige eigendomsbelangen, zelfs als de resultaten in 
de minderheidsbelangen eentekortsaldo vertonen. 

Een wijziging in het eigendomsbelang van een entiteit, zonder verlies van zeggenschap, 
wordt als een eigenvermogenstransactie verwerkt. Als de Groep de zeggenschap over een 
entiteit verliest, zal het de activa (inclusief goodwill) en de verplichtingen van de entiteit, 
alle minderheidsbelangen en de andere eigenvermogenscomponenten met betrekking tot de 
entiteit niet langer in de balans opnemen. Een surplus of tekort als gevolg van het verlies 
van zeggenschap wordt in de winst of het verlies opgenomen. Als de Groep een belang in de 
betreffende entiteit behoudt, wordt dat belang gewaardeerd tegen de reële waarde op de 
dag waarop de zeggenschap werd verloren. 

Minderheidsbelangen die actuele eigendomsbelangen zijn, worden tegen het proportionele 
aandeel van de minderheidsbelangen in de netto-activa van de entiteit gewaardeerd. 

Er zijn geen significante wijzigingen in de consolidatiereikwijdte voor 2016, met uizondering 
dat 

 De groep heeft 80% van de aandelen verworven in Initial LA BVBA, een Belgische 
fotografie productie-entiteit; 

 Verschillende nieuwe entiteiten zijn opgericht zoals: Caviar Film Financing BVBA, 
Caviar LAB SA, The Post LLC, ANCHR LLC; 
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 De groep heeft geparticipeerd in verschillende nieuwe deelnemingen zoals Yume, 
Hurea en Sun Dog Productions LLC. 

7.4. Nieuwe en gewijzigde standaarden welke nog niet van toepassing zijn  

De standaarden welke nog niet van toepassing zijn op datum van haar geconsolideerde 
jaarrekening van de groep worden hieronder weergeven. Dit overzicht toont de standaarden 
en interpretaties welke voor de groep op redelijke basis van toepassing zullen zijn op de 
toekomstige datum. De groep plant om deze standaarden en interpretaties aan te nemen op 
het moment waarop ze van toepassing zijn. 

 IFRS 9 Financiële Instrumenten en de daaropvolgende aanpassingen (toepasbaar voor 
boekjaren vanaf 1 januari 2018); 

 IFRS 14 Uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering (toepasbaar voor 
boekjaren vanaf 1 januari 2016, maar nog niet goedgekeurd binnen de Europese Unie) 

 IFRS 15 Opbrengsten uit contracten met klanten (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 
januari 2018); 

 IFRS 16 Lease-overeenkomsten (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2019, maar 
nog niet goedgekeurd binnen de Europese Unie); 

 Verbeteringen aan IFRS (2014-2016) (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2017 
of 2018, maar nog niet goedgekeurd binnen de Europese Unie); 

 Aanpassing van IFRS 2 Classificatie en waardering van op aandelen gebaseerde 
betalingstransacties (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2018, maar nog niet 
goedgekeurd binnen de Europese Unie); 

 Aanpassing van IFRS 4 Verzekeringscontracten – Toepassing van IFRS 9 Financiële 
instrumenten met IFRS 4 (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2018, maar nog 
niet goedgekeurd binnen de Europese Unie); 

 Aanpassing van IFRS 10 en IAS 28 Verkoop of inbreng van activa tussen een investeerder 
en de geassocieerde deelneming of joint venture (ingangsdatum voor onbepaalde duur 
uitgesteld, waardoor de goedkeuring binnen de Europese Unie eveneens werd 
uitgesteld); 

 Aanpassing van IAS 7 Het kasstroomoverzicht – Initiatief rond informatieverschaffing 
(toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2017, maar nog niet goedgekeurd binnen 
de Europese Unie); 

 Aanpassing van IAS 12 Winstbelastingen – Opname van uitgestelde belastingvorderingen 
voor niet-gerealiseerde verliezen (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2017, 
maar nog niet goedgekeurd binnen de Europese Unie); 

 Aanpassing van IAS 40 Overdacht van vastgoedbeleggingen (toepasbaar voor boekjaren 
vanaf 1 januari 2018, maar nog niet goedgekeurd binnen de Europese Unie); 

 IFRIC 22 Transacties in vreemde valuta en vooruitbetalingen (toepasbaar voor 
boekjaren vanaf 1 januari 2018, maar nog niet goedgekeurd binnen de Europese Unie); 

 

De Groep is van oordeel dat bovenstaande toepassing van standaarden en interpretaties geen 
significante impact zullen hebben op de financiële positie en de resultaten van de Groep, 
met uitzondering van IFRS 15 Opbrengsten uit contracten met klanten en IFRS 16 Lease-
overeenkomsten. 

IFRS 15 Opbrengsten uit contracten met klanten 

IFRS 15 specifieert wanneer en hoe een onderneming omzet kan erkennen en legt ook een 
aantal verplichtingen op om bijkomende details en informatie mee te geven aan de 
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gebruikers van de jaarrekening. De standaard is gebaseerd op het volgende 5 stappen tellend 
model dat van toepassing is op alle contracten met klanten: 

 Identificeer de contracten met de klant 
 Identificeer de prestatie-verplichtingen in het contract 
 Bepaal de transactie-prijs 
 Alloceer de transacties-prijs aan de diverse prestatie-verplichtingen in het contract 
 Erken omzet wanneer de entiteit voldaan heeft aan een prestatie-verplichting  

 
IFRS 15 werd gepubliceerd in mei 2014 als vervanger van IAS 11 Constructie contracten, IAS 
18 Omzet, IFRIC 13 Klantgetrouwheidsprogramma’s, IFRIC 15 Overeenkomsten voor de 
constructie van vastgoed, IFRIC 18 Overdracht van activa van klanten en SIC 31 Omzet Ruil 
transacties inzake reclame diensten. IFRS 15 is van toepassing voor boekjaren vanaf 1 januari 
2018. 

Het management van de Groep is de impact van de eerste toepassing van IFRS 15 nog aan 
het analyseren. 

IFRS 16 Lease overeenkomsten 

Over het algemeen is de impact van IFRS 16 dat alle operationele leases zullen moeten 
opgenomen worden in de balans. Het management van de Groep is momenteel de impact 
van IFRS 16 op de financiële positie en de resultaten aan het analyseren.   

 

7.5. Overzicht van geconsolideerde entiteiten 

Moedermaatschappij 

 
CAVIAR GROUP NV  
Havenlaan 75 
1000 Brussel - België 
BE 0870.626.666 
 
Geconsolideerde bedrijven 

CAVIAR BRUSSELS NV  
Havenlaan 75 
1000 Brussel - België 
BE 0458.891.756 
Eigendom: 100%  
 
CAVIAR ANTWERP NV  
Cogels-Osylei 74 
2600 Berchem (Antwerpen) - België 
BE 0476.386.596 
Eigendom: 100%  
 
CAVIAR FILM FINANCING BVBA 
Havenlaan 75 
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1000 Brussel – Belgium 
BE 0656.722.860 
Ownership: 100% 
 
INITIALS LA BVBA 
Wapenstraat 14 B2.01 
2000 Antwerpen – Belgium 
BE 0807.588.346 
Ownerschip: 80% 
 
CAVIAR LAB SA 
Havenlaan 75 
1000 Brussel – Belgium 
BE 0661.833.473 
Ownership: 65% 
 
CAVIAR LA LLC 
6320 Sunset Boulevard  
CA 90028 -  Los Angeles -  Verenigde Staten van Amerika  
Eigendom: 100% 
 
CAVIAR PARIS SAS 
Rue De L’Echiquier 41 
75010 Parijs - Frankrijk 
FR 7975 2975 39 10001 
Eigendom 65,1%  
 
CAVIAR PRAGUE SRO  
Fugnerovo nam. 3  
12000 Praag – Tsjechische Republiek  
CZ 241 56 353 
Eigendom 100%  
 
CAVIAR London Ltd 
18 Wells Street 
W1T 3PG Londen – Verenigd Koningrijk 
GB 172854193 
Eigendom: 100% 
 
Roses are Blue Inc. 
3500 S Dupont HWY 
DE  19901, Dover  -  Verenigde Staten van Amerika  
Eigendom: 100%  
 
75 Sunset Films LLC 
3500 S Dupont HWY 
DE  19901, Dover -  Verenigde Staten van Amerika 
Eigendom: 100%  
 
STAY BUSY LLC 
6320 Sunset Boulevard  
CA 90028 -  Los Angeles -  Verenigde Staten van Amerika 
Eigendom: 100%  
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MADLY IN LOVE LLC 
6320 Sunset Boulevard  
CA 90028 -  Los Angeles -  Verenigde Staten van Amerika 
Eigendom: 100%  
 
LEARNING DEPOT LLC 
6320 Sunset Boulevard  
CA 90028 -  Los Angeles -  Verenigde Staten van Amerika 
Eigendom: 100%  
 
SQUIRREL RORK INDUSTRIES LLC  
6320 Sunset Boulevard  
CA 90028 -  Los Angeles -  Verenigde Staten van Amerika 
Eigendom: 100%  
 
DIARY THE MOVIE LLC  
6320 Sunset Boulevard  
CA 90028 -  Los Angeles -  Verenigde Staten van Amerika 
Eigendom: 50%  
 
CAVIAR DIGITAL LLC 
6320 Sunset Boulevard  
CA 90028 -  Los Angeles -  Verenigde Staten van Amerika 
Eigendom: 100 % (51% in 2014) 
 
THE POST LLC 
6320 Sunset Boulevard  
CA 90028 -  Los Angeles -  Verenigde Staten van Amerika 
Eigendom: 100% 
 
ANCHR LLC 
6320 Sunset Boulevard  
CA 90028 -  Los Angeles -  Verenigde Staten van Amerika 
Eigendom: 100% 
 
JOINT VENTURES 

 
THE FORCE LLC 
3500 S Dupont HWY 
DE  19901, Dover – Verenigde Staten van Amerika  
Eigendom: 42%  
 
GEASSOCIEERDE DEELNEMINGEN 

MAKING OF NV  
Havenlaan 75  
1000 Brussel - België 
BE 0820.552.791 
Eigendom: 33,33% 
 
YUME 
Lokerenbaan 114 
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9240 Zele 
BE 0660.615.134 
Eigendom: 30% 
 
HUREA 
Havenlaan 75 
1000 Brussels – Belgium 
BE 0662.479.613 
Eigendom: 30% 
 
SUN DOG PRODUCTION LLC 
6320 Sunset Boulevard  
CA 90028 -  Los Angeles -  United States of America  
Eigendom: 21,91% 
 
7.6. Significant beoordelingen, schattingen en assumpties  

Het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening van de Groep vereist dat het 
management beoordelingen doet en schattingen en veronderstellingen maakt die een 
invloed hebben op de gerapporteerde waarden van de opbrengsten, kosten, activa en 
verplichtingen, en op de begeleidende informatieverschaffing. Onzekerheid over die 
veronderstellingen en schattingen kan leiden tot resultaten die in de toekomst een 
wezenlijke aanpassing van de boekwaarde van de desbetreffende activa of verplichtingen 
vereisen. 

7.6.1. Beoordelingen 

Bij het toepassen van de grondslagen voor financiële verslaggeving van de Groep heeft het 
management de volgende beoordelingen gedaan, die vooral een effect hebben op de 
waarden die in de geconsolideerde jaarrekening werden opgenomen: 

Opname van filmopbrengsten 

Per filmproject stelt de Groep op basis van de economische realiteit van de contractuele 
overeenkomst vast of het al dan niet wezenlijke rechten behoudt. Die vaststelling heeft een 
invloed op de opnamemethode voor filmopbrengsten die door de Groep zal worden 
toegepast. 

Controle over een dochteronderneming 

In oktober 2015 heeft de Groep 100% controle verworven over Caviar Digital LLC als gevolg 
van de annulering van de aandelen aangehouden door de minderheidsaandeelhouders. Als 
gevolg hiervan werd Caviar Digital geconsolideerd aan 100%. 

De Groep heeft IFRS 3 niet toegepast omdat er geen veranderingen zijn in aandelenbelang 
en de herziende consolidatie methode alleen is gerelateerd aan de evaluatie van het 
controle principe. De Group heeft de consolidatie methode prospectief veranderd, en heeft 
voorgaande jaren niet aangepast. 
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7.6.2. Schattingen en assumpties 

Hieronder vindt u een beschrijving van de belangrijkste veronderstellingen met betrekking 
tot de toekomst en andere belangrijke bronnen van schattingsonzekerheden op de 
verslagdatum die het materiële risico inhouden dat ze binnen het volgende boekjaar een 
aanzienlijke aanpassing aan de boekwaarden van activa en verplichtingen veroorzaken. De 
Groep baseerde zijn veronderstellingen en schattingen op de parameters die beschikbaar 
waren op het moment dat de geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld. De bestaande 
omstandigheden en veronderstellingen over toekomstige ontwikkelingen kunnen echter 
veranderen als gevolg van marktveranderingen of omstandigheden waarover de Groep geen 
controle heeft. Dergelijke veranderingen worden in de veronderstellingen weerspiegeld op 
het moment dat ze zich voordoen. 

Omzeterkenning - % van voltooing 

De Groep gebruikt de percentage van voltooiing methode voor films en televisieseries 
waarvoor de Groep geen wezenlijke rechten behoudt. Het gebruik van het percentage van 
voltooiing vereist dat de Groep de rechtstreeks aan de totale geschatte productiekosten toe 
te rekenen productiekosten die tot op afsluitdatum werden opgelopen, bepaalt. De 
boekwaarde van onderhanden productie bedraagt K€ 1 866 in 2016 (K€ 2 510 in 2015). 

De boekwaarde van de film- en televisierechten werd grotendeels via “tax shelter 
overeenkomsten”, financiering door co-producers en overheidssubsidies gefinancierd. Die 
worden als uitgestelde baten opgenomen tot de release van de nul kopie en worden in de 
totale geschatte opbrengsten inbegrepen om het afschrijvingspercentage te berekenen. De 
boekwaarde van de uitgestelde baten met betrekking tot films bedraagt K€ 3 980 in 2016 
(K€ 5 617 in 2014), zoals in toelichting 7.17 wordt vermeld. 

Reële waarde van de afgeleide instrumenten 

De derivaten van de Groep worden niet op een actieve markt verhandeld en de reële waarde 
van die derivaten wordt op basis van waarderingstechnieken door de financiële instelling 
bepaald. De waarderingstechnieken omvatten hoofdzakelijk veronderstellingen die 
gebaseerd zijn op de bestaande marktomstandigheden op balansdatum. De boekwaarde van 
de verplichting voor derivaten bedraagt K€ 21 in 2016 (K€ 41 in 2015). 

 

7.7. Overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële 
verslaggeving 

7.7.1. Omrekening van vreemde valuta 

Financiële staten van buitenlandse ondernemingen 

Buitenlandse entiteiten gebruiken hun lokale valuta (valuta van de economische omgeving 
waarin de entiteit actief is). De balans wordt tegen de slotkoers naar euro omgerekend en 
de resultatenrekening wordt tegen de gemiddelde wisselkoers van het afgelopen jaar 
omgerekend. Verschillen die voortvloeien uit de omrekening van de financiële staten van 
voornoemde entiteiten, worden als “Wisselkoersverschillen bij de omrekening van 
buitenlandse activiteiten” in het geconsolideerde eigen vermogen opgenomen. 
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De wisselkoersen die als onderdeel van het consolidatieproces worden gebruikt, zijn: 

  2016 2015 

  slotkoers   
gemiddeld

e koers  slotkoers   
gemiddeld

e koers 

              

USD/EUR  1,0541 1,1069 1,0887 1,1091

EUR/CZK  27,0210 27,0340 27,0226 27,2777

EUR/GBP  0,8562 0,8195 0,7339 0,7256

 

Vreemde valuta transaties 

Transacties die in valuta worden uitgedrukt, worden tegen de wisselkoers op de dag van de 
transactie in de functionele valuta van de entiteiten omgerekend. Monetaire items in de 
balans worden tegen de slotkoers op elke verslag dag omgerekend en de relevante 
omrekeningsaanpassingen worden als financiële kosten of opbrengsten opgenomen. 

Niet-monetaire items die in termen van historische kostprijs in een vreemde valuta worden 
berekend, worden aan de hand van de wisselkoersen op de dagen van de oorspronkelijke 
transacties omgerekend. 

7.7.2. Bedrijfscombinaties en goodwill 

Bedrijfscombinaties worden verwerkt aan de hand van de acquisitiemethode op de dag van 
de overname, welke de datum is waarop de Groep de zeggenschap over de entiteit kreeg. 

De Groep berekent goodwill op de dag van de overname, en die is gelijk aan 

 de reële waarde van de overgedragen vergoeding, plus 
 de waarde van alle minderheidsbelangen in de overgenomen partij, plus 
 de reële waarde van het bestaande aandelenbelang in de overgenomen partij die op de 

dag van de overname wordt geherwaardeerd, als de bedrijfscombinatie in fasen is 
verlopen, min 

 het opgenomen nettobedrag (doorgaans de reële waarde) van de identificeerbare 
verworven netto activa en overgenomen verplichtingen. 

Als de vergoeding minder is dan de reële waarde van de netto activa van de verworven 
entiteit, wordt het verschil in de winst of het verlies opgenomen. 

Voor elke bedrijfscombinatie berekent de overnemende partij de minderheidsbelangen in 
de  overgenomen partij ofwel tegen de reële waarde of tegen het proportionele aandeel van 
de identificeerbare netto activa van de overgenomen partij.  

De opgelopen overnamekosten zijn ten laste en worden in de algemene beheerskosten 
opgenomen.  

Alle voorwaardelijke vergoedingen die door de overnemende partij worden overgedragen, 
worden tegen de reële waarde op de dag van de overname opgenomen. Latere wijzigingen 
van de reële waarde van de voorwaardelijke vergoeding, die als een actief of een 
verplichting wordt beschouwd, wordt conform IAS 39 ofwel in de winst of het verlies of als 
een wijziging van de andere elementen van het totaalresultaat opgenomen. Als de 
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voorwaardelijke vergoeding als eigen vermogen wordt geclassificeerd, moet ze niet worden 
geherwaardeerd tot ze definitief binnen het eigen vermogen is afgewikkeld. 

Na de eerste opname wordt goodwill tegen kostprijs min de gecumuleerde bijzondere 
waardeverminderingsverliezen gewaardeerd. Teneinde te toetsen of er sprake is van 
bijzonder waardeverminderingsverlies, zal goodwill die in het kader van een 
bedrijfscombinatie wordt verworven, vanaf de dag van de overname, worden toegekend aan 
alle kasstroom genererende eenheden van de Groep waarvan er wordt verwacht dat ze 
voordeel uit de combinatie halen, ongeacht het feit of er andere activa of verplichtingen 
van de overgenomen partij aan die eenheden worden toegekend. 

Als goodwill deel van een kasstroom genererende eenheid uitmaakt en als een deel van de 
activiteit binnen die eenheid wordt afgestoten, wordt de aan de afgestote activiteit 
gerelateerde goodwill in de boekwaarde van de activiteit inbegrepen bij het bepalen van de 
winst of het verlies bij het afstoten van de activiteit. In deze omstandigheden afgestote 
goodwill wordt gewaardeerd op basis van de relatieve waarden van de afgestote activiteit 
en het gedeelte van de behouden kasstroom genererende eenheid. 

7.7.3. Materiële vaste activa 

Materiële activa worden tegen kostprijs opgenomen, na aftrek van de gecumuleerde 
afschrijving en/of de gecumuleerde bijzondere waardeverminderingsverliezen, als die er 
zijn. Dergelijke kosten omvatten de kosten voor het vervangen van een deel van de materiële 
vaste activa en de financieringskosten voor bouwprojecten op lange termijn als er aan de 
erkenningscriteria wordt voldaan. Alle herstellings- en onderhoudskosten worden in de 
resultatenrekening opgenomen, wanneer ze worden gemaakt. 

De afschrijving wordt als volgt lineair berekend over de geschatte gebruiksduur van de 
activa: 

 Terreinen:      niet afgeschreven 
 Gebouwen      30 jaar 
 Verbeteringen aan gebouwen:   10 jaar 
 Verbeteringen aan gehuurde gebouwen: 10 jaar of resterende huurperiode indien  

      korter 
 ERP oplossing:    5 jaar 
 IT uitrusing:    3 jaar 
 Installaties:    3 jaar 
 Bureeluitrusting:    5 jaar 
 Meubels:     10 jaar 
 Voertuigen:     3-5 jaar 

 
Een materieel vast actief en elk belangrijk deel dat oorspronkelijk werd erkend, wordt bij 
het afstoten of als er geen toekomstige economische voordelen van het gebruik of het 
afstoten ervan worden verwacht, niet langer in de balans opgenomen. Winsten of verliezen 
als gevolg van het feit dat het actief niet langer in de balans wordt opgenomen (berekend 
als het verschil tussen de nettoopbrengst bij afstoting en de boekwaarde van het actief), 
worden in de resultatenrekening opgenomen als het actief niet langer in de balans wordt 
opgenomen. 
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De restwaarde van de activa, de gebruiksduur en afschrijvingsmethoden worden op elk 
financieel jaareinde herzien en worden indien nodig prospectief aangepast. 

7.7.4. Leaseovereenkomsten 

De vaststelling of een overeenkomst een leaseovereenkomst is, of bevat, is gebaseerd op de 
economische realiteit van de overeenkomst op de aanvangsdatum, en op het feit of het 
vervullen van de overeenkomst afhankelijk is van het gebruik van een specifiek actief of 
specifieke activa of als de overeenkomst een recht op het gebruik van het actief overdraagt, 
zelfs als dat recht niet expliciet in de overeenkomst wordt gespecificeerd. 

Financiële leaseovereenkomsten die in wezen alle risico’s en voordelen die gepaard gaan 
met het eigendom van het geleasede item aan de Groep overdragen, worden bij het begin 
van de lease tegen de reële waarde van het geleasede vastgoed of de geleasede uitrusting 
of, indien die waarde lager ligt, tegen de contante waarde van de minimale leasebetalingen 
geactiveerd. Leasebetalingen worden deels als financieringskosten en deels als aflossing van 
de leaseverplichting opgenomen, zodat er een constante rentevoet op het resterende saldo 
van de verplichting wordt bereikt. 

Financiële lasten worden in de financieringskosten in de resultatenrekening opgenomen. 

Een geleased actief wordt over de gebruiksduur van het actief afgeschreven. Als er echter 
geen redelijke zekerheid is dat de Groep op het einde van de leaseperiode eigenaar wordt, 
wordt het actief over de geschatte gebruiksduur van het actief of over de leaseperiode, 
afhankelijk van welke periode het kortste duurt, afgeschreven. 

Operationele leasebetalingen worden lineair over de leaseperiode als een exploitatielast in 
de resultatenrekening opgenomen. 

7.7.5. Financieringskosten 

Financieringskosten die rechtstreeks toe te rekenen zijn aan het verwerven van een 
filmrecht of een recht op een tv-serie of aan het maken of produceren van een film of tv-
serie, wat noodzakelijkerwijs een aanzienlijke tijd in beslag neemt voordat deze kan worden 
gebruikt of verkocht, worden als deel van de kosten van de respectievelijke activa 
geactiveerd. Alle andere financieringskosten zijn ten laste in de periode waarin ze worden 
gemaakt. Financieringskosten bestaan uit de rente en andere kosten die een entiteit maakt 
met betrekking tot het lenen van fondsen (inclusief incentives voor belastingsubsidies 
conform de Belgische belastingwetgeving). 

7.7.6. Film en televisie series in uitvoering 

De bruto waarde van film en televisie series in uitvoering, die in de balans worden 
opgenomen, komt overeen met de volgende items: 

 Filmproducties waarvan de Groep de uitvoerend producent is, en die bedoeld zijn voor 
de Belgische of buitenlandsemarkt; 

 Coproductieaandelen; 
 De verwerving van rechten. 
 
De boekwaarde omvat de geïnvesteerde bedragen, na aftrek van het aandeel van de 
productiekosten die de co-producers hebben gemaakt, de tijdens de productieperiode 
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opgelopen rentelasten, alsook een deel van de overheadkosten die rechtstreeks aan de 
productie worden toegerekend. 

De afschrijving wordt berekend op basis van de verwachte opbrengsten per jaar in 
vergelijking met de totale geschatte opbrengsten over een periode tot 5 jaar. Het 
management herziet regelmatig de geschatte netto-opbrengsten en past die, indien nodig, 
op de verslagdatum aan. De afschrijvingslasten worden in het overzicht van het 
totaalresultaat in de lijn “kostprijs van de omzet” opgenomen. 

In geval de netto boekwaarde van het actief meer is dan de geschatte netto-opbrengsten 
wordt er een bijkomende afschrijving opgenomen om tekorten in de opbrengsten te dekken. 
Evenzo kan een bijzonder waardeverminderingsverlies worden opgenomen voor onderhanden 
producties waarbij het budget dat oorspronkelijk werd voorzien, ruimschoots werd 
overschreden of waarbij, voor films/series die tussen de verslagdatum en de publicatie van 
de jaarrekening op de markt werden gebracht, de schatting van de toekomstige opbrengsten 
lager ligt dan de waarde van de investering. 

Omwille van de specifieke financieringsstructuur van de in Europa geproduceerde films & TV 
series is het belangrijk om ermee rekening te houden dat de boekwaarde van Europese film 
& televisie rechten grotendeels gefinancierd werden via “tax shelter overeenkomsten”, 
coproductie financiering en overheidssubsidies. Deze financieringsbronnen worden initieel 
erkend als uitgestelde opbrengsten tot aan de finale release zodat de Groep geen enkel 
risico draagt met betrekking tot de financiering van deze immateriële vaste activa.  

Vanaf 01/01/2016 worden alle films en televisiereeksen niet meer geactiveerd op de balans, 
maar worden ze boekhoudkundig verwerkt op basis van het principe van 
voltooiingspercentage. Voor deze boekhoudkundige verwerking op basis van het principe van 
voltooiingspercentage verwijzen we naar onderstaand deel ‘producties in uitvoering’. 

7.7.7. Overige immateriële vaste activa 

De overige immateriële activa bestaan enkel uit software en worden bij de eerste opname 
tegen kostprijs gewaardeerd. Na de eerste opname worden de immateriële activa tegen 
kostprijs gewaardeerd, min de gecumuleerde afschrijvingen en min de gecumuleerde 
bijzondere waardeverminderingsverliezen, als die er zijn. 

De gebruiksduur van software bedraagt 3 jaar en 5 jaar voor de ERP oplossing welke door de 
groep geïmplementeerd werd. De immateriële activa met beperkte gebruiksduur worden 
over de economische gebruiksduur afgeschreven en voor bijzondere waardevermindering 
beoordeeld als er een aanwijzing is dat het immateriële actief een waardevermindering 
heeft ondergaan. De afschrijvingsperiode en de afschrijvingsmethode voor een immaterieel 
actief met een beperkte levensduur worden minstens eenmaal tijdens elke verslagperiode 
van 12 maanden herzien. De afschrijvingslast op immateriële activa met beperkte levensduur 
wordt in de geconsolideerde resultatenrekening in de lijnen “kostprijs van de omzet”, 
“omzet- en marketingkosten” en “algemene en beheerskosten” opgenomen. 

7.7.8. Bijzondere waardeverminderingen op niet-financiële activa 

Op elke verslagdatum beoordeelt de Groep of er een aanwijzing is dat een actief een 
waardevermindering heeft ondergaan. Als er daadwerkelijk daartoe een aanwijzing is, of als 
een actief jaarlijks op bijzondere waardeverminderingen moet worden getoetst, schat de 
Groep de realiseerbare waarde van het actief. De realiseerbare waarde van een actief is de 
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hoogste waarde van de reële waarde minus verkoopkosten en de bedrijfswaarde van een 
actief of kasstroom genererende eenheid (CGU), tenzij het actief geen kasstromen genereert 
die grotendeels afhankelijk zijn van de kasstromen van andere activa of groepen van activa. 

Als de boekwaarde van een actief of CGU hoger ligt dan de realiseerbare waarde wordt er 
verondersteld dat het actief een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan en wordt 
het tot zijn realiseerbare waarde afgeschreven. Bij het bepalen van de bedrijfswaarde 
worden de geschatte toekomstige kasstromen tot hun contante waarde verdisconteerd 
waarbij er gebruik wordt gemaakt van een disconteringsvoet vóór belastingen die de huidige 
marktbeoordelingen van de tijdswaarde van geld en de risico’s met betrekking tot het actief 
weerspiegelt. Bij het bepalen van de reële waarde minus verkoopkosten wordt er rekening 
gehouden met de recente markttransacties, als die beschikbaar zijn. Als er geen dergelijke 
transacties kunnen worden geïdentificeerd, wordt er een geschikt waarderingsmodel 
gebruikt. Deze berekeningen worden door waarderingsmultiple, beursgenoteerde 
aandelenprijzen voor beursgenoteerde entiteiten of andere beschikbare indicatoren voor de 
reële waarde bevestigd. 

Bijzondere waardeverminderingsverliezen van voortgezette activiteiten, inclusief 
bijzondere waardevermindering op producties in uitvoering, worden in de 
resultatenrekening in de lijn “overige exploitatiekosten” opgenomen. 

Voor activa, behalve goodwill, wordt er op elke verslagdatum beoordeeld of er een 
aanwijzing is dat vroeger opgenomen bijzondere waardeverminderingsverliezen niet langer 
bestaan of zijn afgenomen. Een vroeger opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies 
wordt enkel teruggeboekt als er zich een wijziging heeft voorgedaan in de veronderstellingen 
die werden gebruikt om de realiseerbare waarde van het actief te bepalen sinds het laatste 
bijzondere waardeverminderingsverlies werd opgenomen. 

7.7.9. Belang in een gezamenlijke operatie (“joint operation”), een gezamenlijke of een 
geassocieerde onderneming 

De Groep heeft een belang in een gezamenlijke overeenkomst, dit is een gezamenlijke 
operatie waarbij de partijen die gezamenlijke zeggenschap over de overeenkomst hebben, 
recht hebben op de activa en verplichtingen hebben met betrekking tot de overeenkomst. 

Voor zijn belang in een gezamelijke operatie, 

 neemt de Groep zijn aandeel in de (gezamenlijk) aangehouden activa en de (gezamenlijk) 
opgelopen verplichtingen en zijn aandeel in de opbrengsten en kosten op; 

 wordt het aandeel van de Groep in de saldo’s, transacties en niet-gerealiseerde winsten 
en verliezen op dergelijke transacties tussen de Groep en de gezamenlijke operatie bij 
consolidatie geëlimineerd; 

 worden verliezen op transacties onmiddellijk opgenomen als er bewijs is van een 
vermindering van de netto-opbrengstwaarde van vlottende activa of een bijzonder 
waardeverminderingsverlies. 

 
Een gezamenlijke onderneming (“joint venture”) is een gezamenlijke overeenkomst waarbij 
de partijen die gezamenlijke zeggenschap over de overeenkomst hebben, recht hebben op 
de netto activa van de overeenkomst. De overeenkomst vereist een unaniem akkoord voor 
financiële en operationele beslissingen van de deelnemers in de gezamenlijke onderneming. 



Caviar Group – 2016 Consolidated financial statements 

33 
 

Een geassocieerde deelneming is een entiteit waarin de Groep een invloed van betekenis 
heeft.  

De investering van de Groep in gezamenlijke en geassocieerde ondernemingen worden 
volgens de eigenvermogensmutatiemethode verwerkt. 

Conform de eigenvermogensmutatiemethode: 

 wordt de investering in de geassocieerde deelneming en gezamenlijke onderneming in de 
balans tegen kostprijs plus wijzigingen na de verwerving van het aandeel van de Groep in 
de netto activa van de geassocieerde deelneming en gezamenlijke onderneming 
gewaardeerd; 

 wordt goodwill met betrekking tot de geassocieerde deelneming en gezamenlijke 
onderneming in de boekwaarde van de investering inbegrepen en wordt die noch 
afgeschreven noch individueel op bijzondere waardeverminderingen getoetst; 

 weerspiegelt de winst- en verliesrekening het aandeel in de resultaten van de activiteiten 
van de geassocieerde deelneming en gezamenlijke onderneming; 

 als er een wijziging was die direct in het eigen vermogen van de geassocieerde 
deelneming en gezamenlijke onderneming werd opgenomen, neemt de Groep zijn 
aandeel in alle wijzigingen op en maakt het dat, in voorkomend geval, bekend in het 
overzicht van de vermogensmutaties; 

 worden niet-gerealiseerde winsten en verliezen die voortvloeien uit transacties tussen de 
Groep en de geassocieerde deelneming en gezamenlijke onderneming voor het bedrag 
van het belang in de geassocieerde deelneming en gezamenlijke onderneming 
geëlimineerd. 
 

Het aandeel in de winst of het verlies van een geassocieerde deelneming en gezamenlijke 
onderneming wordt in het overzicht van het totaalresultaat opgenomen. Dat is de aan 
de houders van eigen-vermogensinstrumenten in de geassocieerde deelneming en 
gezamenlijke onderneming toe te rekenen winst of verlies en is bijgevolg winst na 
belastingen en minderheidsbelangen in de entiteiten van de geassocieerde deelneming 
en gezamenlijke onderneming. 

Na het toepassen van de eigenvermogensmutatiemethode bepaalt de Groep of het nodig is 
om een bijkomende bijzonder waardeverminderingsverlies op de investering van de Groep 
in de geassocieerde deelneming en gezamenlijke onderneming op te nemen. Op elke 
verslagdatum bepaalt de Groep of er objectief bewijs is dat de investering in de 
geassocieerde deelneming en de gezamenlijke onderneming een bijzondere 
waardevermindering heeft ondergaan. Als dat het geval is, berekent de Groep het bedrag 
van de bijzondere waardevermindering als het verschil tussen de realiseerbare waarde van 
de geassocieerde deelneming en gezamenlijke onderneming en de boekwaarde en neemt het 
dit bedrag op in het ‘aandeel in de winst of verlies in een geassocieerde deelneming en een 
gezamenlijke onderneming’ in het overzicht van het totaalresultaat. 

De financiële staten van de gezamenlijke operatie, gezamenlijke onderneming en de 
geassocieerde deelnemingen worden voor dezelfde verslagperiode als de Groep opgesteld. 
Indien nodig worden er aanpassingen aangebracht om de grondslagen voor financiële 
verslaggeving op die van de Groep af te stemmen. 

De gezamenlijke operatie, gezamenlijke onderneming en de geassocieerde deelnemingen 
worden geconsolideerd tot de dag waarop de Groep de gezamenlijke zeggenschap of invloed 
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van betekenis over de overeenkomst stopzet. Bij het verlies van de gezamenlijke 
zeggenschap of invloed van betekenis boekt de Groep zijn resterende investering tegen de 
reële waarde. Het verschil tussen de boekwaarde van de investering bij het verlies van de 
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis, de reële waarde van de resterende 
investering en opbrengsten van vervreemding wordt in de winst of het verlies opgenomen. 

7.7.10. Producties in uitvoering 

Reclamespots en films waarvoor geen rechten of geen wezenlijk rechten worden behouden, 
worden op basis van de fase van voltooiing verwerkt. De kosten omvatten de rechtstreeks 
toe te rekenen productiekosten en een deel van de marge op basis van de fase van voltooiing. 

7.7.11. Overige financiële activa 

De overige financiële activa omvatten derivaten, aandelen, de rechten uit de “tax shelter 
overeenkomsten”, investeringen op lange termijn die tegen reële waarde worden 
gewaardeerd en verstrekte leningen, deposito’s en vorderingen die tegen geamortiseerde 
kostprijs worden gewaardeerd. 

Voor verkoop beschikbaar (“AFS”) financiële activa 

AFS financiële activa bevatten enkel aandelen van de aandeelhouder. Deze aandelen 
geclassificeerd als AFS zijn deze instrumenten welke niet worden geclassificeerd als 
aangehouden voor handelsdoeleinden en niet specifiek worden verwerkt aan reële waarde 
via de winst- en verliesrekening. Na initiële waardering worden AFS financiële activa 
gewaardeerd aan reële waarde waarbij de niet-gerealiseerde winsten of verliezen geboekt 
worden in de overige elementen van het totaalresultaat en gecrediteerd binnen de AFS 
reserve totdat de investering wordt verkocht. Op dat moment worden de gecumuleerde 
winsten of verliesen geboekt in het overige operationele resultaat. Indien geoordeeld wordt 
dat de investering onderhevig is aan een bijzondere waardevermindering, dan wordt het 
gecumuleerd verlies geherclassificeerd van de AFS reserver naar de resultatenrekening 
binnen de lijn “financiële kosten”. 

Voor een financieel actief dat geherclassificeerd is uit de AFS-categorie, wordt de 
boekwaarde op de datum van de herclassificatie de nieuwe geamortiseerde kostprijs en elke 
eerdere winst of verlies op het actief dat in het eigen vermogen is opgenomen, wordt 
afgeschreven op de winst-of verliesrekening gedurende de resterende levensduur van de 
investering met behulp van de effectieve interest-methode (EIR). Elk verschil tussen de 
nieuwe geamortiseerde kostprijs en de uiteindelijke waarde op vervaldag wordt ook 
afgeschreven over de resterende levensduur van het actief met behulp van EIR. Als er een 
waardevermindering wordt vastgesteld op het actief, wordt het in het eigen vermogen 
opgenomen bedrag geherclassificeerd naar de winst- en verliesrekening. 

Financiële  activa tegen reële  waarde  met verwerking van waardeveranderingen in de 
winst- en verliesrekening 

Financiële activa worden eerst tegen reële waarde opgenomen en gewaardeerd. Financiële 
activa tegen  reële  waarde  met  verwerking van  waardeveranderingen  in  de  winst-  en  
verliesrekening worden na de eerste opname tegen reële waarde in de balans opgenomen 
waarbij de wijzigingen in de reële waarde in de financiële opbrengsten of financiële kosten 
in het overzicht van het totaalresultaat worden opgenomen. 
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Tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerde financiële activa 

Financiële activa die als leningen en vorderingen worden geclassificeerd, worden eerst tegen 
reële waarde en na de eerste opname tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd waarbij 
de effectieve interest-methode (EIR) wordt gebruikt. De geamortiseerde kostprijs wordt 
berekend door rekening te houden met alle agio’s en disagio’s bij de verwerving en met 
honoraria of lasten die integraal deel uitmaken van de EIR. De afschrijving van de EIR is in 
de financiële opbrengsten in het overzicht van het totaalresultaat inbegrepen. De verliezen 
die uit de bijzondere waardevermindering voortvloeien, worden in het overzicht van het 
totaalresultaat in de financiële kosten opgenomen. 

Verwijdering van de balans 

Een financieel actief (of, in voorkomend geval, een deel van een financieel actief of een 
deel van een groep van soortgelijke financiële activa) wordt niet langer in de balans 
opgenomen als:  

1) De contractuele rechten om kasstromen uit het financiële actief te ontvangen, zijn 
vervallen; 

2) De Groep zijn rechten om kasstromen uit het financiële actief te ontvangen, heeft 
overgedragen; of 

3) De Groep een contractuele verplichting is aangegaan om de ontvangen kasstromen aan 
een of  meerdere  ontvangende  partijen  binnen  een  overeenkomst te  betalen  en  als  
aan  de volgende voorwaarden is voldaan: 
a) De Groep is niet verplicht om bedragen aan de eventuele ontvangende partijen te 

betalen tenzij het equivalente bedragen uit het oorspronkelijke actief ontvangt; 
b) Het  is  de  Groep  op  grond  van  de  bepalingen  van  het overdrachtscontract niet 

toegestaan om het oorspronkelijke actief te verkopen of tot zekerheid te stellen, op 
een andere wijze dan als zekerheid voor de uiteindelijke ontvangende partijen voor 
de verplichting om hun kasstromen te betalen; en 

c) De  Groep  heeft  een  verplichting  om  eventuele  kasstromen  die  zij  namens  de 
eventuele ontvangende partijen ontvangt, onverwijld over te maken. 

 
Bijzondere waardevermindering van financiële activa 

Op elke verslagdatum beoordeelt de Groep of er objectief bewijs is dat een financieel actief 
of een groep van financiële activa een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Er 
wordt verondersteld dat een financieel actief of een groep van financiële activa een 
bijzondere waardevermindering heeft ondergaan als, en enkel als, er objectief bewijs is van 
een bijzondere waardevermindering ten gevolge van één of meerdere gebeurtenissen die 
zich na de eerste opname van het actief hebben voorgedaan (een opgelopen 
‘verliesgebeurtenis’) en als die verliesgebeurtenis een invloed heeft op de geschatte 
toekomstige kasstromen van het financiële actief of de groep van financiële activa die op 
een betrouwbare manier kunnen worden geschat. 

Als er objectief bewijs is dat er zich een bijzonder waardeverminderingsverlies heeft 
voorgedaan, wordt de waarde van het verlies gewaardeerd als het verschil tussen de 
boekwaarde van het actief en de contante waarde van de geschatte toekomstige kasstromen 
(exclusief de toekomstige verwachte kredietverliezen die nog niet werden opgelopen). De 
contante waarde van de geschatte toekomstige  kasstromen  wordt tegen  de  originele  
effectieve  rentevoet verdisconteerd.  Als  een lening een variabele rentevoet heeft, is de 
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disconteringsvoet voor het waarderen van bijzondere waardeverminderingsverliezen de 
huidige effectieve rentevoet. 

In het geval van aandelen aan de aandeelhouders die geclassificeerd zijn als AFS, zouden 
objectieve bewijzen een significante of langdurige daling van de reële waarde van de 
investering onder de kostprijs omvatten. ‘Significant’ wordt geëvalueerd tegen de 
oorpronkelijke investeringskosten en ‘langdurig’ tegen de periode waarin de reële waarde 
lager is dan de oorspronkelijke kostprijs. Wanneer er sprake is van een waardevermindering, 
wordt het cumulatieve verlies – gemeten als het verschil tussen de aanschaffingswaarde en 
de huidige reële waarde, verminderd met eventuele bijzondere waardeverminderingen op 
de investering die eerder in de winst- en verliesrekening is opgenomen – verwijderd uit de 
overige elementen van het totaalresultaat en opgenomen in de winst-en verliesrekening. 
Waardeverminderingsverliezen op aandelen worden niet omgekeerd via de winst-en 
verliesrekening; verhogingen in de reële waarde na bijzondere waardeverminderingen 
worden opgenomen in de overige elementen van het totaalresultaat. 

De boekwaarde van het actief wordt via het gebruik van een voorziening verlaagd en de 
waarde van het verlies wordt in het overzicht van het totaalresultaat opgenomen. 

7.7.12. Geldmiddelen en kasequivalenten 

Geldmiddelen en deposito’s op korte termijn in de balans omvatten de geldmiddelen op de 
bank en contante geldmiddelen en deposito’s op korte termijn met een resterende looptijd 
van drie maanden of minder. 

In het kader van het geconsolideerde kasstroomoverzicht bestaan geldmiddelen en 
kasequivalenten uit geldmiddelen en korte-termijn deposito’s, zoals die hierboven werden 
gedefinieerd, min de negatieve banksaldi.  

7.7.13. Financiële verplichtingen 

De Groep heeft enkel financiële verplichtingen die tegen geamortiseerde kostprijs worden 
gewaardeerd en derivaten die tegen reële waarde worden gewaardeerd met verwerking van 
waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening. 

Die financiële verplichtingen worden eerst tegen reële waarde plus rechtstreeks toe te 
rekenen transactiekosten opgenomen en worden aan de hand van de effectieve rente-
methode (EIR) tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd. Winsten en verliezen worden in 
het overzicht van het totaalresultaat opgenomen als de verplichtingen niet langer in de 
balans worden opgenomen, alsook via het afschrijvingsproces van de effectieve interest-
methode (EIR). 

Een financiële  verplichting wordt niet langer in  de balans opgenomen  als de verplichting 
werd nagekomen of ontbonden, of afloopt. 

Financiële activa en financiële verplichtingen worden in de balans gesaldeerd en de 
nettowaarde wordt in de balans gerapporteerd als, en enkel als, er een actueel in rechte 
afdwingbaar recht is om de opgenomen waarden te salderen en als er een intentie is om 
de verplichtingen op netto basis af te wikkelen of om de activa te realiseren en tegelijkertijd 
de verplichtingen af te wikkelen. 
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7.7.14. Reële waarde 

De groep waardeert financiële instrumenten zoals derivaten aan de reële waarde op de 
balansdatum. Financiële instrumenten die aan historische kostprijs gewaardeerd worden 
besproken in toelichting 7.19. 

De reële waarde is de prijs die zou ontvangen worden bij de verkoop van een actief of zou 
betaald worden bij de overdracht van een schuld bij een normale transactie tussen 
marktactoren op de datum van waardering. De reële waarde is gebaseerd op de 
veronderstelling dat de transactie waarbij een actief verkocht wordt of een overdracht van 
schuld gerealiseerd wordt plaatsvind op ofwel: 

 De markt voor het actief of schuld, of 
 Als er geen markt is voor het actief of schuld, de markt waar het meeste voordeel kan 

gehaald worden uit de transactie 
 
De reële waarde van een actief of schuld wordt bepaald gebruik makende van de assumpties 
die marktactoren zouden gebruiken wanneer zij de prijs bepalen van een actief of schuld, 
er van uit gaande dat de marktactoren in hun economisch eigenbelang handelen. 

Alle activa en schulden waarvoor een reële waarde bepaald is of kenbaar gemaakt wordt in 
de jaarrekening worden ingedeeld in categorieën op basis van de reële waarde hiërarchie 
van toepassing op de gebruikte waarderingsmethode. Deze hiërarchie kent 3 niveaus om de 
input die gebruikt kan worden om een reële waarde bepaling te realiseren in te delen. Het 
actief of de schuld wordt ingedeeld op het laagste niveau dat van toepassing is op de reële 
waarde bepaling.  

 Niveau 1 – Op een publieke beurs genoteerde (onaangepaste) marktprijzen in een actieve 
markt voor identieke activa of schulden; 

 Niveau 2 – Waarderingstechnieken waarbij het laagste niveau van input dat gebruikt is 
voor de waardering direct of indirect object te observeren valt; 

 Niveau 3 - Waarderingstechnieken waarbij het laagste niveau van input dat gebruikt is 
voor de waardering niet te observeren valt. 

 
Voor activa en schulden die op langdurige basis opgenomen zijn in de jaarrekening bepaalt 
de groep of er transfers zijn gebeurd tussen de verschillende niveaus in de hiërarchie door 
op het einde van elke rapporteringsperiode de geschikte categorie opnieuw in te schatten 
(op basis van het op het laagste niveau dat van toepassing is op de reële waarde bepaling) 

7.7.15. Afgeleide financiële instrumenten en hedge accounting 

De Groep gebruikt enkel renteswaps als afgeleide financiële instrumenten om de 
renterisico’s op rentedragende leningen af te dekken. Dergelijke afgeleide financiële 
instrumenten worden eerst tegen  reële  waarde  opgenomen  op  de  dag  waarop  een  
derivaatcontract  wordt  afgesloten  en worden na de eerste opname tegen reële waarde 
geherwaardeerd. Derivaten worden als financiële activa  gewaardeerd als de reële  waarde  
positief  is en als financiële verplichtingen als de reële waarde negatief is. 

In het algemeen past de Groep hedge accounting niet toe. Alle winsten of verliezen ten 
gevolge van wijzigingen in de reële waarden van derivaten worden rechtstreeks in het 
overzicht van het totaalresultaat opgenomen.  
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7.7.16. Voorzieningen 

Voorzieningen worden opgenomen als de Groep een bestaande (wettelijke of feitelijke) 
verplichting heeft als gevolg van een gebeurtenis uit het verleden, als het waarschijnlijk is 
dat een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen, noodzakelijk zal 
zijn om de verplichting af te wikkelen  en  als  er  een  betrouwbare  schatting van  de  
waarde  van  de  verplichting kan  worden gemaakt. 

7.7.17. Personeelsbeloningen 

Pensioenplannen 

De Groep heeft alleen toegezegde bijdrage regelingen voor de arbeidsovereenkomsten welke 
aangegaan zijn vanaf eind 2012 en welke worden geboekt als kosten voor 
personeelsbeloningen in de winst- en verliesrekening in de periode waarin de diensten 
worden gepresteerd door de werknemers. 

De Belgische toegezegde bijdrage pensioenplannen zijn onderheving aan wettelijke 
minimale rendementen, welke momentel 3,25% op werkgeversbijdragen en 3,75% op 
werknemersbijdragen bedraagt. Deze rendementen werden gewijzigd bij wet op 18 
december 2015 en zijn van toepassing vanaf 2016 waarbij een nieuw minimum variabel 
rendement wordt bepaald op basis van de OLO interestvoeten, met een minimum van 1,75% 
en een maximum van 3,75%. Deze plannen kwalificeren in theorie als een toegezegde 
pensioenregeling. Rekening houdend met de historische discussies op het niveau van de IFRIC 
met betrekking tot de boekhoudkundige verwerking van deze specifieke plannen en waarbij 
de bijdragen onderheving zijn aan een minimaal gegarandeerde rendement, is de Groep van 
oordeel dat de toepassing van de "projected unit credit”-methode problematisch is en geen 
getrouw beeld van de verplichting zou weergeven. 

De Groep heeft voor 2015 een retrospectieve benadering toegepast waarbij de netto 
verplichting in de balans wordt geboekt als de som van de positieve verschillen, bepaald per 
individuele participant, tussen de minimum gegarandeerd reserves en de geaccumuleerde 
bijdragen op basis van de actuele rendementen op datum van verslaggeving. 

Waardevermeerderingsbonus 

De Groep heeft bepaalde personen een waardevermeerderingsbonus toegekend. Dat 
betekent dat die personen bij bepaalde gebeurtenissen een percentage van de stijging in de 
waarde van het eigen vermogen  van  een  entiteit  ontvangen,  rekening  houdend  met  
bepaalde  vereisten  inzake  de toekenning. De Groep verwerkt die 
waardevermeerderingsbonussen als een vergoeding na uitdiensttreding waarbij de kosten 
van het voordeel over de toezeggingsperiode op basis van de “projected unit credit”-
methode worden opgenomen. De lasten omvatten de aan het dienstjaar toegerekende  
pensioenkosten  en  de  in  baten  opgenomen  actuariële  winsten  en  verliezen  en worden  
onder  “Algemene  beheerskosten”  in  het overzicht van  het totaalresultaat opgenomen. 
Conform het beleid van het bedrijf worden alle actuariële winsten en verliezen die tijdens 
de huidige periode worden gegenereerd, systematisch in de winst- en verliesrekening 
opgenomen. 

De Groep heeft de waardevermeerderingsbonus beëindigd in 2014 en afgehandeld gedurende 
2016. 
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7.7.18. Eigen aandelen 

De eigen-vermogensinstrumenten van de Groep die worden teruggekocht (eigen aandelen) 
worden tegen  kostprijs  opgenomen  en  van  het eigen  vermogen  afgetrokken.  Bij  de  
aankoop, verkoop, uitgifte of annulering van de eigen-vermogensinstrumenten van de Groep 
worden er geen winsten of verliezen in het overzicht van het totaalresultaat opgenomen. 
Verschillen tussen de boekwaarde en de vergoeding, als ze opnieuw worden uitgegeven, 
worden in agio opgenomen. Stemrechten met betrekking tot de eigen aandelen worden door 
de Groep opgeheven en er worden geen dividenden aan toegekend, zoals voorzien in de 
Belgische wetgeving. Aandelenopties die tijdens de verslagperiode werden uitgeoefend, 
worden met eigen aandelen vereffend. 

7.7.19. Omzeterkenning 

Opbrengsten worden erkend als het waarschijnlijk is dat de economische voordelen naar de 
Groep zullen  stromen  en  als  de  opbrengsten  betrouwbaar  kunnen  worden  gewaardeerd,  
ongeacht wanneer de betaling wordt gedaan. Opbrengsten worden tegen reële waarde van 
de ontvangen of te ontvangen vergoeding gewaardeerd, rekening houdend met de 
contractueel bepaalde betalingsvoorwaarden en exclusief belastingen of accijnzen. 

De Groep beoordeelt zijn opbrengstregelingen aan de hand van specifieke criteria om te 
bepalen of het als principaal of agent optreedt. De Groep heeft geconcludeerd dat het in al 
zijn opbrengstregelingen als principaal optreedt. 

De groep rapporteert voor interne doeleinden een overzicht van het totaalresultaat 
gegroepeerd per business unit (BU), abstractie makend van de onderliggende legale 
entiteiten  waarin  de  verschillende BU’s actief  zijn. De  groep  heeft de  volgende  business  
units: Reclame, Post-productie, Interactief (Digitaal) en Globale diensten. 

Vooraleer de opbrengsten worden opgenomen, moet er aan de volgende specifieke 
opnamecriteria worden voldaan: 

Productie van reclamespots 

De opbrengsten uit de productie van reclamespots worden opgenomen op basis van de fase 
van voltooiing van het project. De fase van voltooiing wordt bepaald op basis van het 
uitgevoerde werk. Als de fase van voltooiing niet betrouwbaar kan worden vastgesteld 
(typisch voor projecten op korte termijn), worden de opbrengsten opgenomen als de 
diensten zijn afgerond.  

Productie van films 

De opbrengsten uit de productie van films worden opgenomen op basis van de fase van de 
voltooiing van het project. De fase van voltooiing wordt bepaald op basis van het uitgevoerde 
werk. Als de fase van voltooiing niet betrouwbaar kan worden vastgesteld (typisch voor 
projecten op korte termijn), worden de opbrengsten opgenomen als de diensten zijn 
afgerond. 

Post-productie 

De opbrengsten uit post-productie activiteiten worden  erkend op basis van de fase van 
voltooiing  van  het  project.  De  fase  van  voltooiing  wordt  bepaald  op  basis  van  het 
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uitgevoerde  werk.  Als  de  fase  van  voltooiing niet betrouwbaar  kan  worden  vastgesteld 
(typisch  voor  projecten  op  korte  termijn),  worden  de  opbrengsten  opgenomen  als  de 
diensten zijn afgerond. 
 
Digitale activiteiten 

De opbrengsten uit digitale activiteiten worden erkend op basis van de fase van voltooiing 
van het project. De fase van voltooiing wordt bepaald op basis van het uitgevoerde werk. 
Als de fase van voltooiing niet betrouwbaar kan worden vastgesteld (typisch voor projecten 
op korte termijn), worden de opbrengsten opgenomen als de diensten zijn afgerond. 
 
Overige verkoop van goederen 

De opbrengsten uit de  verkoop van  goederen  worden  opgenomen als de  wezenlijke risico’s 
en voordelen van eigendom van de goederen aan de koper zijn overgedragen, doorgaans als 
de goederen worden geleverd. 

Rentebaten 

Voor alle financiële instrumenten die tegen geamortiseerde kostprijs worden gewaardeerd, 
worden de rentebaten opgenomen aan de hand  van de effectieve  intrestvoet methode 
(EIR). Dat is de rentevoet  die  de  geschatte  toekomstige  geldbetalingen  of  -ontvangsten  
tijdens  de  verwachte looptijd van het financiële instrument of, indien relevant, een kortere 
periode, exact verdisconteert tot de netto boekwaarde van het financiële actief of de 
financiële verplichting. Rentebaten worden in financiële opbrengsten in het overzicht van 
het totaalresultaat opgenomen. 

Dividenden 

De opbrengsten worden opgenomen als het recht van de Groep om de betaling te ontvangen, 
werd vastgesteld. 

7.7.20. Overheidssubsidies 

Overheidssubsidies worden opgenomen als er redelijke zekerheid is dat de subsidie zal 
worden verkregen  en  dat alle  aan  de  subsidie  gekoppelde  voorwaarden  zullen  worden  
vervuld.  Als  de subsidie betrekking heeft op de ontwikkelingskosten of andere lasten, wordt 
ze systematisch als baten opgenomen over de periode die nodig is om de subsidie toe te 
rekenen aan de kosten die ze moet compenseren. Als de  subsidie betrekking heeft op  een 
film of  televisieserie  wordt ze  als uitgestelde baten opgenomen en over de verwachte 
afschrijvingsperiode van het gerelateerde film- of televisierecht in gelijke bedragen aan de 
baten overgedragen. 

 

Als een deel van de overheidssubsidie terug betaalbaar wordt (uit de distributie-inkomsten), 
wordt het bedrag eerst van de uitgestelde baten afgetrokken  met de rest als kostprijs  van 
de omzet, eveneens wordt er een overeenstemmende schuld wordt erkend. 
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7.7.21. Tax shelter voor de audiovisuele industrie zoals voorzien in de Belgische wetgeving 

Geldmiddelen uit “ tax shelter  overeenkomsten” die met privé-investeerders  worden  
afgesloten tot 2014, worden  initieel  als  rentedragende  leningen  (deel  lening)  en  als  
uitgestelde  baten  (deel  eigen vermogen) opgenomen. De uitgestelde baten worden 
verminderd met de geldmiddelen die moeten worden betaald als gevolg van het uitoefenen 
van putopties door de investeerders. De uitgestelde baten worden op het moment van de 
levering en goedkeuring van de nul kopie als opbrengsten opgenomen. 

Als de Groep de investeerder van de belastingsubsidie zijn recht op de distributie-inkomsten 
moet betalen, wordt het bedrag eerst van de uitgestelde baten afgetrokken met de rest als 
kostprijs van de  omzet.  De  verplichting  wordt opgenomen  op  het  moment dat de  Groep  
een  betrouwbare schatting van de distributie-inkomsten kan uitvoeren. 

De tax shelter wetgeving werd aangepast en is van toepassing voor nieuwe overeenkomsten 
vanaf kalenderjaar 2015. Onder de nieuwe regeling worden de ontvangen geldmiddelen uit 
de contracten afgesloten met privé investeerders geboekt als uitgestelde omzet. De 
uitgestelde omzet wordt geboekt als omzet op het moment van de levering en de 
aanvaarding van de zero-copy. De geldmiddelen zijn niet-terugbetaalbaar met uitzondering 
van een vaste interest welke verschuldigd is op het ontvangen bedrag, en welke betaald zal 
worden op het einde van de overeenkomst. 

7.7.22. Overige financiële opbrengsten en kosten 

De overige financiële opbrengsten en kosten omvatten hoofdzakelijk de wijzigingen in reële 
waarde van derivaten en andere financiële instrumenten die tegen reële waarde worden 
gewaardeerd met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening, 
valutawinsten of -verliezen en bank gerelateerde lasten. 

7.7.23. Belastingen 

Actuele winstbelastingen op het resultaat 

Op het einde van elke periode worden actuele belastingvorderingen en 
belastingverplichtingen gewaardeerd tegen het bedrag dat naar verwachting van de 
belastinginstanties wordt teruggevorderd of aan de belastinginstanties wordt betaald. De 
belasting voet en belastingwetten die worden gebruikt om de waarde te berekenen, zijn die 
waarvan het wetgevingsproces op de verslagdatum is afgesloten. 

Het management evalueert regelmatig de posities die het in de belastingaangiften inneemt 
met betrekking tot situaties waarin de toepasselijke belastingregelingen aan interpretatie 
zijn onderworpen en legt, waar nodig, voorzieningen vast.  

Uitgestelde belastingen 

De  uitgestelde  belastingen  worden  berekend  volgens  de  “liability”  methode  op  de  
tijdelijke verschillen op de verslagdatum tussen de fiscale boekwaarden van de activa en 
verplichtingen en de boekwaarden voor financiële verslaggevingsdoeleinden. 

De uitgestelde belastingverplichtingen worden voor alle belastbare tijdelijke verschillen 
opgenomen. De uitgestelde belastingvorderingen worden opgenomen voor alle aftrekbare 
tijdelijke verschillen en het overdragen van ongebruikte belastingkredieten en ongebruikte 
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belastingverliezen, voor zover het waarschijnlijk is dat de belastbare winst waartegen de 
aftrekbare tijdelijke verschillen en het overdragen van ongebruikte belastingkredieten en 
ongebruikte belastingverliezen kunnen worden gebruikt, beschikbaar zal zijn. 

De boekwaarde van de uitgestelde belastingvorderingen wordt op elke verslagdatum herzien 
en verminderd als het niet langer waarschijnlijk is dat er voldoende belastbare winst 
beschikbaar zal zijn  om  de  volledige  of  een  deel  van  de  uitgestelde  belastingvordering  
te  gebruiken.  Niet- opgenomen uitgestelde belastingvorderingen worden op elke 
verslagdatum opnieuw beoordeeld en worden opgenomen als het waarschijnlijk is geworden 
dat de toekomstige belastbare winsten de mogelijkheid bieden om de uitgestelde 
belastingvordering terug te vorderen. 

Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen worden tegen de belasting voet 
gewaardeerd die naar verwachting van toepassing zal zijn in het jaar waarin de vordering 
wordt gerealiseerd of de verplichting wordt afgewikkeld, op basis van de belasting voeten 
(en belastingwetten) waarvan het wetgevingsproces op de verslagdatum is afgesloten. 

De uitgestelde belastingvorderingen en uitgestelde belastingverplichtingen worden 
gesaldeerd als er een in rechte afdwingbaar recht is om de actuele belastingvorderingen 
tegen de actuele belastingverplichtingen te salderen en als de uitgestelde belastingen 
betrekking hebben op dezelfde belastbare entiteit en dezelfde belastinginstantie. 

Omzetbelasting 

Opbrengsten, kosten en activa worden opgenomen na aftrek van de waarde van de 
omzetbelasting (B.T.W.), behalve: 

 Als de omzetbelasting die bij de aankoop van activa of diensten werd opgelopen, niet bij 
de belastinginstantie kan worden teruggevorderd. In dat geval wordt de omzetbelasting, 
afhankelijk van de situatie, als deel van de kosten van de overname van het actief of als 
deel van de last opgenomen. 

 Vorderingen en te betalen posten die met de waarde van de omzetbelasting inbegrepen, 
worden opgenomen. 

 
De nettowaarde van de omzetbelasting die van de belastinginstantie kan worden 
teruggevorderd, of aan de belastinginstantie moet worden betaald, is als deel van de 
vorderingen of te betalen posten in de balans opgenomen. 

8. Bedrijfscombinaties 

 

De Groep heeft op 31 maart 2016 een koopovereenkomst gesloten om 80% van de aandelen 
en stemrechten van Intial LA BVBA te verwerven voor een contante betaling van K€ 720. Dit 
Belgische bedrijf werd voornamelijk verworven voor zijn merknaam en expertise van de 
oprichters op het gebied van fotografie. 

De reële waarden van de identificeerbare activa en passiva op de datum van verwerving 
waren: 
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in 000€  

Boekwaarde 
op datum 

van 
overname  

Reële 
waarde 

aanpassinge
n  

Reële 
waarde op 
datum van 
overname 

Activa     

Handelsnaam − 348 348

Niet-concurrentiebeding − 354 354

Materiële vaste activa 57 − 57

Handelsvorderingen 580 − 580

Andere vlottende activa 9 − 9

Geldmiddelen 81 − 81

     

  727 702 1 429

     

Liabilities     

Financiële schulden (94) − (94)

Uitgestelde belastingverplichtingen − (239) (239)

Handelsschulden (505) − (505)

Overige schulden (61) − (61)

  

  (660) (239) (899)
      

Totaal geïdentificeerde activa en verplichtingen 67 463 530

Minderheidsbelang   (180)

Goodwill   370

     

Overnameprijs    720
      

Kasstromen van deze bedrijfscombinaties    

Overgenomen geldmiddelen − − 81

Overnameprijs − − (720)
      

Totale kasstromen − − (639)
 

De reële waarde van de handelsnaam bedraagt K€ 348 en van het niet-concurrentiebeding 
K€ 354. De uitgestelde belastingverplichtingen omvatten het belastingeffect van de reële 
waarde aapassingen van de immateriële vaste activa. 

De boekwaarde van de handelsvorderingen weerspiegelt de reële waarde. 

De bijdrage van het verworven bedrijf aan de omzet en het netto verlies was respectievelijk 
K€ 1 816 en K€ 33 per 31 december 2016. De omzet en netto verlies van de verworven 
onderneming alsof deze op 1 januari 2016 zou zijn verworven is respectievelijk K€ 2 454 en 
K€ 71. 

De goodwil is hoofdzakelijk te wijten aan de verwachte synergieën tussen de Groep en de 
verworven onderneming. De goodwill is niet aftrekbaar voor inkomstenbelasting. 
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Het totale bedrag van de acquisitie gerelateerde kosten waren niet materieel. 

 

8.1. Film en televisieseries in uitvoering 

De wijzigingen in de boekwaarde van de film en televisieserie in uitvoering kunnen als volgt 
gepresenteerd worden: 

in 000€  Film's  Series  Overige  Totaal 

Aanschaffingswaarde             

Op 1 januari 2015  13 071 12 760 331 26 162

Investeringen 1 392 2 850 58 4 300

Op 31 december 2015  14 463 15 610 389 30 462

Investeringen − − − −

Op 31 december 2016  14 463 15 610 389 30 462

Afschrijvingen             

Op 1 januari 2015  -8 823 -12 759 -331 -21 913

Afschrijvingen -5 478 -1 538 − -7 016

Op 31 december 2015  -14 301 -14 297 -331 -28 929

Afschrijvingen -162 -1 313 -58 -1 533

Op 31 december 2016  -14 463 -15 610 -389 -30 462

Netto boekwaarde         
Op 31 december 2016 − − − −

Op 31 december 2015 162 1 313 58 1 533

Op 1 januari 2015 4 248 1 − 4 249

 

De investeringen gedurende 2016 hebben voornamelijk betrekking op films (zoals Into The 
Blue, Sprakeloos, Face The Wind) welke uitgebracht zullen worden gedurende 2017 en op 
films (Black, Tout Nouveau Testament, Paradise Trips, Terug naar Morgen) welke uitgebracht 
werden gedurende 2016. De investeringen gedurende 2016 in series hebben voornamelijk 
betrekking op Patrouille Linkeroever welke uitgebracht werd in 2015 en Tabula Rasa 
uitgebracht gedurende 2017. 

In 2016 werden alle film en serie projecten boekhoudkundig verwerkt als producties in 
uitvoering. 

Er werden geen bijzondere waardeverminderingen geboekt in 2016 en 2015. 

 

8.2. Materiële en immateriële vaste activa 

De wijzigingen in de boekwaarde van de materiële vaste activa is als volgt:  
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in 000€  Gebouwen  

Operation-
ele uitrus-

tingen  
Financële 

leasing  Overige   Totaal 

Aanschaffingswaarde                

Op 1 januari 2015  2 399 1 988 170 746 5 303

Investeringen 21 420 24 19 484

Verkopen en buitengebruikstellingen -12 -96 − -10 -118

Omrekening vreemde valuta 139 61 18 44 262

Overige − − -89 − -89

Op 31 december 2015  2 547 2 373 123 799 5 842

Investeringen − 162 − 16 178

Bedrijfscombinatie 49 5 − 3 57

Verkopen en buitengebruikstellingen -1 201 -11 -13 − -1 225

Omrekening vreemde valuta 41 28 4 12 85

Transfer − − − − −

Op 31 december 2016  1 436 2 557 114 830 4 937

Afschrijvingen                

Op 1 januari 2015  -456 -1 286 -45 -331 -2 118

Afschrijvingen -182 -383 -12 -97 -674

Verkopen en buitengebruikstellingen 2 74 − 1 77

Omrekening vreemde valuta -10 -31 -5 -9 -55

Overige − − − − −

Op 31 december 2015  -646 -1 626 -62 -436 -2 770

Afschrijvingen -185 -407 -30 -59 -681

Verkopen en buitengebruikstellingen 472 − − − 472

Omrekening vreemde valuta -11 -25 -4 -7 -47

Op 31 december 2016  -370 -2 058 -96 -502 -3 026

Netto boekwaarde           
Op 31 december 2016 1 066 499 18 328 1 911

Op 31 december 2015 1 901 747 61 363 3 072

Op 1 januari 2015 1 943 702 125 415 3 185

 

De investeringen gedurende 2016 en 2015 hebben voornamelijk betrekking op IT hardware. 
in het kader van een wereldwijde hernieuwing van de IT uitrusting.  

De verkoop van gebouwen in 2016 is gerelateerd aan de verkoop van het gebouw van de 
Groep aan de ultieme moedervennootschap 75 Sunset SA. 

De wijzigingen in de boekwaarde van de immateriële vaste activa is als volgt:  
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in 000€  Software  Merken  Overige  Totaal 

Aanschaffingswaarde             

Op 1 januari 2015  1 436 − − 1 436

Investeringen 89 − − 89

Verkopen en buitengebruikstellingen -56 − − -56

Transfer 89 − − 89

Omrekening vreemde valuta 2 − − 2

Op 31 december 2015  1 560 − − 1 560

Investeringen 30 − − 30

Bedrijfscombinatie − 348 355 703

Omrekening vreemde valuta 4 − − 4

Op 31 december 2016  1 594 348 355 2 297

Afschrijvingen             

Op 1 januari 2015  -289 − − -289

Afschrijvingen -296 − − -296

Op 31 december 2015  -585 − − -585

Afschrijvingen -316 − -89 -405

Bedrijfscombinatie − − -1 -1

Op 31 december 2016  -901 − -90 -991

Netto boekwaarde         
Op 31 december 2016 693 348 265 1 306

Op 31 december 2015 975 − − 975

Op 1 januari 2015 1 147 − − 1 147

 

De investeringen in 2015 hebben voornamelijk betrekking op de aankoop en implementatie 
van Agresso Unit 4 ERP systeem. 

De stijging in Merken en Overige hebben betrekking op de acquisitie van Initials LA op 31 
maart 2016. 

 

 

8.3. Investeringen in gezamenlijke en geassocieerde ondernemingen 

 

De groep heeft gedurende 2016 een totaalbedrag van K€ 537 geïnvesteerd waarvan de 
volgende investeringen significant waren: 

 Sun Dog Productions, LLC (US) met een belang van  23,91%, een film productie entiteit; 
 Hurae BVBA (BE) met een deelneming van 30%; 
 Yume VR BVBA (BE) met een deelneming van 30%; 

 

De andere deelnemingen dat de groep heeft per 31 december 2016 zijn: 

 The Force, LLC (US met een deelneming van 41,83%, een filmproducerende entiteit); 
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 The Making Of NV (BE) met een deelneming van 33,33% (speciaal vehikel welke tax 
shelter onder de Belgische wetgeving voor audiovisuele producties aanbiedt); 

 Stone Tree, LLC (US) and Weather From LLC (US). 
 

De samenvattende financiële informatie van Sun Dog Productions, LLC and The Force, LLC 
wordt onderstaand weergegeven: 

Samenvattende financiële informatie 
in 000€  

Sun Dog 
Productio

ns LLC  
The Force 

LLC 

Balans       

Vlottende activa 65 6

Vaste activa 1 579 703

Kortlopende verplichtingen -118 -1

Langlopende verplichtingen − -24

Eigen vermogen van de aandeelhouders 1 526 684

 
Wisnt-en verliesrekening       

Omzet − −

Winst (verlies) -1 -3

 
Groepsaandeel in de nettoactiva van de joint ventures  365 283

Goodwill bij overname  − −

Totaal in balans  365 283

 

De deelneming van de Groep in The Force, LLC omvat een lening voor een totaal bedrag van 
K€ 283, dat wordt gepresenteerd in de lijn “Overige fianciële activa”. 

Het totale netto aandeel in het verlies van K€ 202 wordt voornamelijk verklaard door het 
aandeel in het netto verlies van Stone Tree en The Weather From. De boekwaarde van deze 
deelnemingen is nul aan het einde van 2016. 

De geassocieerde deelnemingen en joint ventures hebben eind 2016 geen voorwaardelijke 
verplichtingen of kapitaalverplichtingen. 

8.4. Overige financiële activa 

De overige financiële activa bevatten het volgende: 

in 000€  2016   2015 

Vorderingen op verbonden partijen  1 985 1 302

Aandelen gewaardeerd aan reële waarde ("voor verkoop beschikbaar")  1 070 1 015

Borgstellingen  220 522

Overige  − 68

Totaal  3 275 2 907

 

De “voor verkoop beschikbare” aandelen, welke gewaardeerd werden aan reële waarde, zijn 
gerelateerd aan aandelen in de aandeelhoudende vennootschap 75 Sunset welke verworven 
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werden eind 2015. Deze aandelen worden aangehouden door de vennootschap Caviar LA om 
gebruikt te worden in een toekomstig aandelenoptieplan. De gedetails van het 
aandelenoptieplan moeten nog bepaald worden. 

8.5. Producties in uitvoering 

De producties in uitvoering bevatten films, TV series en reclame. Vanaf 2016 worden alle 
producties in uitvoering boekhoudkundig verwerkt volgens het principe van percentage tot 
voltooiing. Vroeger werden films en TV series waarbij significante rechten behouden werden 
geactiveerd als vaste activa. 

In 2016 bedraagt de boekwaarde van de producties in uitvoering K€ 1 866 (2015: K€ 2 510), 
deze zijn voornamelijk gerelateerd aan het productie werk van Caviar Antwerp (Films) en 
Caviar LA (reclame). 

8.6. Handelsvorderingen 

De handelsvorderingen bevatten het volgende: 

 
in 000€  2016  2015 

Handelsvorderingen  7 068 6 979

Op te maken facturen  1 973 974

Overige handelsvorderingen  159 119

Waardevermindering voor dubieuze debiteuren  -2 -10

Totaal  9 198 8 062

 

De wijzigingen in de boekwaarde van de waardeverminderingen zijn als volgt: 

  in 000€ 

Op 1 januari 2015  -4

Toevoegingen -6

Op 31 december 2015  -10

Toevoegingen −

Gebruik 8

Terugname −

Op 31 december 2016  -2

 

8.7. Geldmiddelen en kasequivalenten 

De geldmiddelen en de kasequivalenten bevatten het volgende: 

in 000€  2016  2015 

Kas  32 98

Geldmiddelen op de bank  3 785 6 447

Kasequivalenten  319 800

Overige  -12 −

Totaal  4 124 7 345
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Er zijn geen beperkingen op de geldmiddelen gedurende 2016 en 2015.  

8.8. Overige kortlopende activa 

De overige kortlopende activa bevatten het volgende: 

in 000€  2016  2015 

Vorderingen op verbonden partijen  1 765 50

Subsidie vorderingen  1 091 1 744

Over te dragen kosten  257 470

Borgstellingen  7 1

Rekening couranten  10 51

Verkregen opbrengsten  26 390

Uitgestelde kosten  203 344

Overige  860 303

Totaal  4 219 3 353

 

De overige kortlopende activa zijn toegenomen in 2016 (K€ 4 219) in vergelijking met 2015 
(K€ 3 353) voornamelijk verklaard door de stijging van vorderingen op verbonden partijen. 
Deze stijging is gerelateerd aan de verkoop van het gebouw aan de ultieme 
moedervennootschap 75 Sunset. 

 

8.9. Eigen vermogen 

Kapitaal en eigen aandelen 

Het kapitaal van de moedervennootschap Caviar Group bestaat uit 100 000 aandelen in 2016 
(100 000 in 2015) zonder nominale waarde voor een totaal bedrag van K€ 5 802 in 2016 
(K€ 5 802 in 2015). 

De Groep heeft 99 eigen aandelen in 2016 (99 in 2015) voor een totaal bedrag van K€ 4 in 
2016 (K€ 4in 2015). Er waren geen wijzigingen in het aantal aandelen gedurende 2016 en 
2015. 

De moedervennootschap heeft geen dividenden betaald gedurende 2016. In 2015 heeft de 
moedervennootschap K€ 3 200 aan dividenden betaald in geldmiddelen en K€ 808 in natura 
door middel van de transfer van eigen aandelen. Gedurende 2015 heeft Caviar Paris 
dividenden betaald voor een bedrag van K€ 35 aan haar minderheidsaandeelhouders. 

Geconsolideerde reserves 

in 000€  2016  2015 

Wettelijke reserve  522 318

Onbeschikbare en belastingvrije reserve  4 326

Overgedragen winsten  -3 257 -3 413

Totaal  -2 731 -2 769
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Minderheidsbelang 

Het minderheidsbelang in 2016 betreft de aandelen in Caviar Paris aangehouden door een 
andere Franse vennootschap (35%), in Diary the Movie, LLC aangehouden door Cold Iron 
Pictures (50%), in Initials LA, BVBA aangehouden door de oprichters (20%) en in Caviar Lab 
aangehouden door een andere Belgische vennootschap (35%)  

Het minderheidsbelang in 2015 betreft de aandelen Caviar Paris aangehouden door een 
andere Franse vennootschap (35%), in Diary the Movie, LLC aangehouden door Cold Iron 
Pictures (50%). De Groep heeft het minderheidsbelang (49% van de aandelen) in Caviar 
Digital, LLC verworven voor een bedrag van €0k. Als gevolg hiervan werd het 
minderheidsbelang van K€ 157 getransfereerd naar de geconsolideerde reserves. 

Het minderheidsbelang is niet materiaal en daarom werd geen additionele toelichting 
voorzien. 

9. Op aandelen gebaseerde betalingen 

De Groep heeft op 1 juni 2016 aan bepaalde werknemers van zijn dochteronderneming Caviar 
LA aandelenopties toegekend die de optiehouders het recht geven om de aandelen van de 
ultieme moeder 75 Sunset SA 5 jaar na de datum van de toekenning te verwerven. Het plan 
laat een totaal aantal van 10.000 opties toe. Opties zijn uitoefenbaar tijdens de contractuele 
termijn van de opties na datum waarop de toezegging onvoorwaardelijke is geworden. 

De Groep heeft aandelen in 75 Sunset SA verworven, die als langlopende financiële activa 
worden gepresenteerd. 

De ultieme moedervennootschap 75 Sunset SA of één van haar dochterondernemingen heeft 
een terugkooprecht om te verzoeken dat de optiehouder ten allen tijde zijn aandelen tegen 
reële waarde verkoopt. Het Plan heeft ook andere rechten en plichten die de optiehouders 
kunnen verplichten om zijn aandelen te verkopen, bijvoorbeeld in geval van een wijziging 
in controle. 

De niet-statutaire aandelenopties worden weergegeven als een contant-vereffenbaar 
aandelenoptieplan. 

  2016 

Openstaand op 1 januari  −

Verleend   2 355

Verbeurd / Geannuleerd  −

Uitgeoefend   −
     

Openstaand op 31 december  2 355
     

Uitoefenbaar op 31 december   −
 

De assumpties die per 31 december zijn toegepast zijn als volgt: 
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  2016 

Dividendrendement  0%

Verwachte volatiliteit   23%

Risicovrije rente  2,45%

Contractuele levensduur   9,50

Uitoefenprijs  
 € 

320,00 

Reële waarde aandelen 
  

 € 
320,00 

Reële waarde optie  117,28
 

De totale uitgave in 2016 en de verplichting per 31 december 2016 bedraagt K € 36. 

9.1. Rentedragende leningen 

De rentedragende leningen bevatten het volgende: 

in 000€  Interestvoet  Vervaldag  2016   2015 

Hyp. Lening gebouw Brussel (1)  EURIBOR 1m + 0,78% 07/2005-05/2021 274 344

Hyp. Lening gebouw Brussel (2)  EURIBOR 1m + 0,78% 12/2005-11/2020 39 49

Hyp. Lening herfinanciering gebouw ING   EURIBOR 1m + 0,77% 11/2011-10/2016 8 109

Investeringskrediet Group  2,29% 05/2016 - 04/2023 491 −

Financieringslening Gebouw  2,26% 04/2015 - 03/2020 30 −

Financieringslening belastingen  4,25% 07/2016 - 07/2017 18 −

Caviar LA financiële lease  3,66% 05/2014-05/2017 12 61

Caviar LA Lening KeyCode  8,97% 11/2015-10/2018 68 95

Caviar LA Lening gebouw   2014-2023 467 439

Tax Shelter leningen  6,52% na 60 868

Lening Diary the move     − −

Lening Antwerpen - herstructurering  EURIBOR 1m + 1,65% 12/2015-12/2020 2 560 3 200

Korte termijn bankleningen   na 1 335 −

Totaal        5 362  5 165

waarvan langlopend       2 911 3 398

waarvan kortlopend       2 451 1 767

 

Kredietfaciliteit 

De totale beschikbare kredietfaciliteiten bedragen K€ 4 816 in 2016 (K€ 6 372 in 2015).  De 
niet-gebruikte kredietfaciliteiten bedragen K€ 973 in 2016 (K€ 1 802 in 2015). Van de totale 
gebruikte kredietfaciliteiten is K€ 3 285 gerelateerd aan de bankgaranties toegekend aan 
derde partijen, zoals de tax shelter investeerders en de banken. 

Investeringskrediet verbouwing Brussel 

Deze leningen lopen af in de jaren 2016 en 2021 en werden respectievelijk in 2005 en 2011 
aangegaan. De leningen voorzien in een mandaathypotheek op het gebouw van de Groep in 
Brussel. Het gebouw heeft een netto boekwaarde van K€ 0 op het einde van 2016 (K€ 502 in 
2015). 
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Leningen van investeerders uit tax shelter overeenkomsten conform de Belgische wetgeving 
voor audiovisuele producties 

De leningen uit “tax shelter overeenkomsten” worden als kortlopend gepresenteerd 
aangezien ze binnen de 12 maanden kunnen worden terugbetaald. Ze dragen de wettelijke 
rentevoet die van toepassing is op de leningen uit “tax shelter overeenkomsten” voor die 
periode. De leningen uit “tax shelter overeenkomsten”, putopties en belastingrisico’s voor 
de investeerders worden door middel van bankborgstellingen ter waarde van K€ 3 285 in 
2016 (K€ 1 907 in 2015) gegarandeerd. 

Lening voor herstructurering Antwerpen 

Caviar Antwerp heeft een lening aangegaan voor de financiering van de aankoop van de 
deelnemingen in de dochtervennootschappen in Londen, Parijs en Brussel welke 
aangehouden werden door Caviar Group. De lening werd getekend eind december 2015 en 
de eerste aflossingen starten in Q1 2016. De lening heeft een variabele interestvoet en een 
looptijd van 5 jaar. 

Investeringskrediet Groep 

De Caviar Group heeft een lening aangegaan met een looptijd van 7 jaar en een interestvoet 
van 2,29%. 

9.2. Uitgestelde baten 

De uitgestelde baten bestaan uit het volgende:  

in 000€  2016   2015 

Films  3 980 5 617

Reclame  3 067 2 930

Totaal  7 047 8 547

 

De uitgestelde baten uit films en series hebben hoofdzakelijk betrekking op ontvangen 
overheidssubsidies voor de productie van films, het aandeel eigen vermogen in de 
belastingsubsidie en de betalingen van co-producers en distributeurs. De opbrengsten van 
films worden erkend als de nul kopie van de film wordt uitgebracht. De daling ten opzichte 
van 2015 is voornamelijk te verklaren door de daling in de uitgestelde baten van Stay Busy. 
In 2016 zijn de totale opbrengsten van de TV serie Dream Crop erkend.  

De uitgestelde baten uit reclamespots hebben betrekking op de gefactureerde opbrengsten 
voor reclamespots die momenteel in productie zijn. 

9.3. Overige kortlopende verplichtingen 

De overige kortlopende verplichtingen bestaan uit het volgende: 
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in 000€  2016   2015 

Waardevermeerderingsbonus  − 704

Overige personeelsschulden  741 672

Ontvangen voorafbetalingen  − 1 462

Overige schulden  201 439

Totaal  942 3 277

 

De Groep heeft in 2014 bepaalde leden van het management van Roses are Blue Inc. (vroeger 
Reel Deep Holdings, Inc.) en haar dochterondernemingen een waardevermeerderingsbonus 
toegekend. Dat betekent dat die personen bij bepaalde gebeurtenissen een percentage van 
de stijging in de waarde van het eigen vermogen van een entiteit ontvangen, rekening 
houdend met bepaalde vereisten inzake de toezegging. De waardevermeerderingsbonus 
wordt als een vergoeding na uitdiensttreding verwerkt waarbij de kosten van de vergoeding 
conform IAS 19 over de toezeggingsperiode worden opgenomen en omvat verschillende 
wezenlijke veronderstellingen zoals de waarschijnlijkheid dat een bepaalde gebeurtenis zal 
plaatsvinden. De waardevermeerderingsbonus werd beëindigd gedurende 2014 en werd 
volledig afgehandeld worden gedurende 2016. Als gevolg is er geen impact op het 
totaalresultaat in 2016. 

De resterende daling is gerelateerd aan een vermindering van de ontvangen 
vooruitbetalingen doordat vanaf 2016 het percentage van de voltooiïngsmethode wordt 
gebruikt om te omzet te berekenen. Eventuele ontvangen betalingen of uitstaande 
gefactureerde bedragen bovenop de in deze methode opgenomen ontvangsten worden 
opgenomen als uitgestelde inkomsten. 

 

9.4. Financiële instrumenten 

Onderstaande   tabellen   geven   de   boekwaarde   en   reële   waarde   van   financiële   
activa   en verplichtingen per categorie weer: 

Financiële activa 

  Boekwaarde Reële waarde 

in 000€  2016   2015  2016   2015 

Financiële activa             

Leningen en vorderingen gewaardeerd aan geamortiseerde 
kostprijs             

Handels- en overige vorderingen (kortlopend)  9 437 8 390 9 437 8 390

Overige financiële activa (langlopend)  2 205 1 892 2 205 1 892

Overige kortlopende activa  4 219 3 353 4 219 3 353

Totaal leningen en vorderingen  15 861 13 635 15 861 13 635

          
Voor verkoop beschikbare investeringen gewaardeerd aan 
reële waarde         
Aandelen in 75 Sunset - aandelenoptieplan  1 070 1 015 1 070 1 015

Totaal financiële activa  16 931 14 650 16 931 14 650
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De reële waarde van de financiële activa werd bepaald op basis van de volgende 
methoden en veronderstellingen: 

 De boekwaarde van de geldmiddelen en kasequivalenten en de kortlopende vorderingen 
benadert de reële waarde door het korte termijn karakter van die instrumenten. 

 De  overige  financiële  activa  zoals  langlopende  vorderingen  worden  op  basis  van  
hun kredietrisico en rentevoet geëvalueerd. Hun reële waarde is niet wezenlijk 
verschillend van hun boekwaarde op 31 december 2016 en 2015. 

 De “voor verkoop beschikbare” investeringen gewaardeerd aan reële waarde betreffen 
de aandelen in de aandeelhoudersvennootschap 75 Sunset aangehouden door Caviar LA 
voor een totaal bedrag van K€ 1 070. De aandelen worden aangehouden met het doel 
deze te gebruiken voor een toekomstig aandelenoptieplan. De aandelen werden 
aangekocht eind 2015 en aldus is de reële waarde niet significant verschillend dan haar 
aankoopprijs. Aangezien deze aandelen niet genoteerd zijn en in de afwezigheid van een 
externe transactie die een betrouwbare raming van de reële waarde van de aandelen 
verstrekt, werden de aandelen gewardeerd tegen hun kostprijs per 31 december 2016. 

Financiële verplichtingen 

  Boekwaarde Reële waarde 

in 000€  2016   2015  2016   2015 

Financiële verplichtingen             

Financiële verplichtingen gewaardeerd aan reële waarde via de 
resultatenrekening             

Renteswaps (langlopend)  21 41 21 41

Financiële verplichtingen gewaardeerd aan geamortiseerde 
kostprijs             

Rentedragende leningen  5 363 5 165 5 363 5 165

Overige langlopende verplichtingen  60 5 60 5

Handelsschulden  8 642 8 567 8 642 8 567

Overige kortlopende verplichtingen  942 3 277 942 3 277

Totaal  15 007 17 014 15 007 17 014

Totaal langlopend  2 972 3 403 2 972 3 403

Totaal kortlopend  12 035 13 611 12 035 13 611

 
De reële waarde van de financiële verplichtingen werd bepaald op basis van de volgende 
methoden en veronderstellingen: 

 De boekwaarde  van  kortlopende verplichtingen (inclusief “ tax shelter overeenkomsten”) 
benadert de reële waarde door het korte termijn karakter van die instrumenten; 

 Rentedragende schulden worden op basis van de rentevoet en verloopdatum geëvalueerd. 
Aangezien  bijna  alle  schuldinstrumenten  een  variabele  rentevoet  hebben,  benadert  
de boekwaarde de reële waarde; 

 De reële waarde van de renteswaps wordt door de gerelateerde banken bepaald op basis 
van objectieve parameters waarbij de rentevoet en verloopdatum voorrang krijgen. 

 

Reële waarde hiërarchie 

De renteswaps worden gewaardeerd op basis van objectieve parameters die conform IFRS 13 
als gegevens van niveau 2 worden geclassificeerd. 
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De reële waarde van de “voor verkoop beschikbare” financiële activa werden geclassificeerd 
als niveau 2 in 2015 aangezien de transactie een “at arm’s length” prijs is tussen twee 
verbonden partijen. Door de afwezigheid van een betrouwbare reële waardeschatting zijn 
de aandelen per 2016 gewardeerd aan hun kost. 

De reële waarde hierarchie voor de leningen en de vorderingen gewaardeerd aan 
geamortiseerde kostprijs (waarvoor de reële waarde toegelicht wordt) is niveau 2. De reële 
waarde hierarchie voor de financiële verplichtingen gewaardeerd aan geamortiseerde 
kostprijs (waarvoor de reële waarde toegelicht wordt) is niveau 2.  

Derivaten 

In 2016 had de Groep bepaalde renteswaps met als doel om de variabele rentevoeten voor 
bepaalde leningen te beheren. De Groep heeft ervoor gekozen om geen hedge accounting 
toe te passen en bijgevolg worden wijzigingen in de reële waarde direct als “overige 
financiële opbrengsten” of “overige financiële kosten” in het overzicht van het 
totaalresultaat opgenomen. 

Op 31 december 2016 en 2015 bedroeg de negatieve reële waarde van renteswaps K €  2 1  
en K€ 41 met een impact op de lijn “Financiële opbrengsten” van K€ 20 (K€ 3 in 2015). 

9.5. Kosten en opbrengsten 

9.5.1. Omzet 

De omzet bestaat uit het volgende: 

in 000€  2016   2015 

Omzet  91 668 99 229

Overige opbrengsten  2 -26

Totaal  91 670 99 203

 

De omzet bestaat uit overheidssubsidies voor een bedrag van K€ 1 251 in 2016 (K€ 2 228 in 
2015). De afname in vergelijking met 2015 is voornamelijk te verklaren door de afname in 
de omzet van de reclame in de VS en in Londen. 

9.5.2. Kostprijs van de verkopen 

De kostprijs van de verkopen bestaat uit het volgende gegevens: 

in 000€  2016   2015 

Aankoop van goederen en diensten  -71 487 -76 032

Activering van filmrechten  − 4 299

Afschrijvingen  -2 336 -7 125

Personeelsbeloningen  -3 538 -4 019

Overige  − −

Totaal  -77 361 -82 877

 

De evolutie van de aankopen van de goederen en diensten volgt de afname van de omzet. 
Het volume van gekapitaliseerde kosten van films in uitvoering en de afschrijving van deze 
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films worden voornamelijk beïnvloed door de release datum van de film producties. De 
afname van de afschrijvingen is voornamelijk te verklaren door de release van verschillende 
film producties waarvoor kosten in het verleden werden geactiveerd. Er werden geen nieuwe 
film producties geactiveerd gedurende 2016. 

 

9.5.3. Verkoop- en marketingkosten 

De verkoop- en marketingkosten bestaan uit het volgende gegevens: 

in 000€  2016   2015 

Personeelsbeloningen  -2 568 -2 421

Overige  -1 372 -1 441

Totaal  -3 940 -3 862

 

De verkoop- en marketingkosten blijven op hetzelfde niveau in vergelijking met vorig jaar. 

9.5.4. Algemene en adminstratieve kosten 

De algemene en administratieve kosten bestaan uit het volgende: 

in 000€  2016   2015 

Afschrijvingen  -283 -863

Personeelsbeloningen  -4 260 -4 682

Overige  -4 866 -4 728

Totaal  -9 409 -10 273

 

De afname van de overige A&A kosten is voornamelijk te verklaren door de lage 
afschrijvingen en personeelsbeloningen. 

 

9.5.5. Personeelsbeloningen 

De volgende tabel geeft de opsplitsing weer van de personeelsbeloningen voor 2016 en 2015:  

in 000€  2016   2015 

Kort-termijn personeelsbeloningen  -8 980 -10 324

Sociale zekerheid  -589 -390

Overige personeelskosten  -797 -408

Totaal  -10 366 -11 122

 

Het totale aantal VTE is gedaald in vergelijking met het vorige jaar (-2 VTE). De korte-
termijn personeelsbeloningen bevatten eveneens de personeelskosten welke resulteren uit 
de reorganisatie. 

9.5.6. Financiële opbrengsten 

De financiële opbrengsten bestaan uit het volgende: 
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in 000€  2016   2015 

Rente opbrengsten  25 19

Wisselkoerswinsten  50 229

Overige financiële opbrengsten  30 7

Totaal  105 255

 

9.5.7. Financiële kosten 

De financiële kosten bestaan uit het volgende: 

in 000€  2016   2015 

Rentelasten  -109 -51

Verliezen uit afgeleide financiële instrumenten  20 -3

Wisselkoersverliezen  -157 -76

Overige financiële kosten  -96 -43

Totaal  -342 -173

 

9.5.8. Beëindigde bedrijfsactiviteiten 

De Groep heeft in oktober 2015 haar 33,33% aandeel in de gezamenlijke onderneming Bike 
Film Corporate BV verkocht. Het aandeel in het resultaat van de gezamenlijke onderneming 
is gepresenteerd als een beëindigde bedrijfsactiviteit tot 30 september 2015 en kan als volgt 
gedetailleerd worden:  

in 000€  2016   2015 

Omzet  − 3 037

Kostprijs van de verkopen  − -2 927

Bruto marge  − 110

Verkoop- en marketingkosten  − -22

Algemene en administratieve kosten  − -202

Operationeel (verlies) winst  − -114

Financiële opbrengsten  − 1

Financiële kosten  − −

(Verlies) winst voor belastingen  − -113

Winstbelastingen  − −

Netto (verlies) winst  − -113

Participatie %  33,33% 33,33%

Netto aandeel in (verlies) winst van de gezamenlijke onderneming  − -38

Verlies bij verkoop  − -4

Netto (verlies) winst uit beëindigde bedrijfsactiviteiten  −  -42

 

 

9.6. Winstbelastingen 

Actuele winstbelastingen  

De volgende tabel weerspiegelt de verdeling van de belastinglasten voor 2016 en 2015: 
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in 000€  2016   2015 

Geschatte voorziening voor winstbelastingen  -558 -696

Belastingaanpassingen over de vorige periode  -28 -12

Uitgestelde belastingen  106 -531

Totale belastinglast voor het jaar  -480 -1 239

 

De actuele belastinglast is gelijk aan het bedrag van de belastingen op het resultaat dat voor 
het jaar aan de belastinginstanties is verschuldigd, conform de geldende belastingwetten en 
belasting voet in de verschillende landen. 

Uitgestelde belastingen 

De uitgestelde belastingen worden, afhankelijk van de situatie, in de balans onder vaste 
activa en langlopende verplichtingen gepresenteerd. Onderstaande tabel weerspiegelt de 
verdeling van de uitgestelde belastingvorderingen, de uitgestelde belastingverplichtingen en 
de uitgestelde belastinglasten voor 2016 en 2015: 

  In de balans 
In het 

totaalresultaat 

in 000€  2016   2015  2016   2015 

Verliezen, notionele interestaftrek en overige belastingkredieten  − − − -66

Afschrijving van films en series in uitvoering en overige 
immateriële vaste activa  − − − 202

Afschrijving materiële vaste activa  -7 1 -8 418

Overige kortlopende verplichtingen  9 − 9 -723

Overige  − − − -52

Totaal uitgestelde belastingvorderingen  2 1 − −

              

Afschrijving van films en series in uitvoering en overige 
immateriële vaste activa  -19 − 19 −

Afschrijving materiële vaste activa  566 526 -26 -489

Immateriële vaste activa  405 248 83 54

Afgeleide financiële instrumenten  − -14 -14 -1

Handelsschulden  -186 -142 44 142

Voorzieningen  -39 − 39 24

Overige  79 40 -39 -40

Totaal uitgestelde belastingschulden  806 658 − −

Totale uitgestelde belastinglast  0 0 107 -531

 

De Groep heeft compenseerbare verliezen voor een totaal bedrag van K€ 380 in 2016 (K€ 18 
in 2015). Deze compenseerbare verliezen zijn onbeperkte overdraagbaar. 

Er wordt geen uitgestelde belasting erkend voor deze compenseerbare verliezen, behalve 
voor K€ 57 voor Caviar Group in 2016, omdat het onzeker is dat de Groep voldoende 
belastbaar inkomen zal genereren om deze compenseerbare verliezen te gebruiken in de 
toekomst. 
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Verhouding van belastinglasten tot de boekhoudkundige winst 

in 000€  2016   2015 * 

Winst voor belastingen  477 2 303

Belasting aan statutair tarief van 33,99%  -162 -783

Impact van verschillend lokaal belastingtarief  -53 -254

Belastingaanpassingen over de vorige periode  -28 -12

Aandeel in resultaat geassocieerde onderneming  − -4

Notionele interestaftrek  − 5

Verworpen uitgaven  -149 -82

Dividenden  -2 −

Winst (verlies) uit aandelen  − -25

Gebruik van fiscale verliezen waarvoor geen uitgestelde belastingvordering werd 
geboekt  6 89

Fiscale verliezen waarvoor geen uitgestelde belastingvordering wordt geboekt  -49 -134

DBI  − 92

Overige  -43 -131

Belastinglast zoals gerapporteerd  -480 -1 239

 
 
 

9.7. Verbintenissen en voorwaardelijke verplichtingen 

Operationele leaseverbintenissen 

De Groep heeft operationele lease overeenkomsten die hoofdzakelijk betrekking hebben op 
gebouwen:  

  

Voor het jaar 
eindigend op 31 

december 

in 000€  2016   2015 

Binnen één jaar  941 802

Tussen twee en vijf jaar  4 351 4 102

Meer dan 5 jaar  771 1 512

Totaal  6 063 6 416

 

Financiële lease overeenkomsten 

De Groep heeft financiële lease overeenkomsten die voornamelijk gerelateerd zijn aan IT 
infrastructuur, hieronder de details: 



Caviar Group – 2016 Consolidated financial statements 

60 
 

  2015  2014 

in 000€  

Minimale 
leasebet
alingen   

Huidige 
waarde 
van de 

betalinge
n  

Minimale 
leasebet
alingen   

Huidige 
waarde 
van de 

betalinge
n 

Binnen één jaar  53 53 49 46

Tussen twee en vijf jaar  35 33 12 11

Meer dan vijf jaar  − − − −

Totaal  88 86 61 57

 

Hypotheken 

De Groep heeft een aantal hypotheekleningen op het gebouw van de Groep, de 
gerapporteerde waarde van de hypotheken bedraagt K€ 0 in 2016 (K€ 1 350 in 2015). De 
totale uitstaande hypotheken bedragen K€ 0 in 2016 (K€ 502 in 2015). Omdat het gebouw 
verkocht is aan 75 Sunset zijn deze hypotheken overgedragen van de Groep naar 75 Sunset. 

Verbintenissen inzake productiekosten 

Wat filmproducties betreft, heeft de Groep wezenlijke verbintenissen die betrekking hebben 
op de contractuele overeenkomsten die met de cast, regisseur en andere leveranciers 
werden ondertekend. 

“Tax shelter overeenkomsten” en overheidsverbintenissen 

Alle verbintenissen inzake tax shelter overeenkomsten getekend voor 2015 worden ofwel als 
een lening tot de terugbetaling of als uitgestelde baten tot release van de nul kopie 
gepresenteerd. De meeste investeerder oefenen hun putoptie uit waarbij ze de rechten op 
de exploitatie- en distributie- inkomsten aan de Groep verkopen. Een beperkt aantal 
investeerders oefenen hun putopties niet uit en behouden een aantal jaar het recht op een 
bepaald aandeel in de exploitatie- en distributie- inkomsten. Alle verbintenissen inzake tax 
shelter overeenkomsten getekend vanaf 2015 worden gepresenteerd als uitgestelde 
opbrensten aangezien de investeerders geen recht meer hebben op een vergoeding of 
rechten op de exploitatie- en distributieinkomsten, met uitzondering van een rente 
betaalbaar op datum van de beëindiging van de tax shelter overeenkomst. 

Voor specifieke filmproducties ontving de Groep overheidssubsidies van bepaalde 
overheidsinstanties zoals het VAF (het Vlaams Audiovisiueel Fonds), Wallimage en Media 
(Europese Commissie). Deze subsidies worden tot de release van de nul kopie als uitgestelde 
baten opgenomen en moeten enkel gedurende een vooraf bepaald aantal jaar uit een 
bepaald aandeel in de distributie-inkomsten worden terugbetaald. Historisch gezien, worden 
die subsidies bijna volledig kwijtgescholden aangezien er niet voldoende distributie-
inkomsten worden gegenereerd. 

Een verplichting wordt opgenomen op het moment dat de Groep het bedrag dat aan de 
investeerder en aan de overheid moet worden betaald, op een betrouwbare manier kan 
schatten. Op 31 december 2016 heeft de groep een verplichting voor de terug te betalen 
rechten op overheidssubsidies van respectievelijk K€ 0 (K€ 0in 2015). 
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Bankborgstellingen 

De Groep heeft aan bepaalde derde partijen, zoals investeerders van belastingsubsidies, 
bankborgstellingen ter waarde van K€ 3 285 in 2016 (K€ 1 907 in 2015) gegeven. 

Andere voorwaardelijke verplichtingen 

In 2015 ontving de Vennootschap een verzoek van het Amerikaanse Ministerie van Justitie 
(“DOJ”) voor de vrijwillige aanlevering van documenten en andere informatie met 
betrekking tot bepaalde praktijken van de commerciële productie bedrijven en 
reclamebureaus. De Vennootschap werkt mee met deze onderzoeken.  

In oktober 2016 ontmoette het mangement van het bedrijf in New York de DOJ procureur 
die belast is met het onderzoek. De vergadering werd door de DOJ verzocht om aanvullende 
informatie te verzamelen over de biedingspraktijken van de industrie. Het management viel 
niet onder de dagvaarding om de vergadering bij te wonen, maar heet vrijwillig aan het 
vergaderverzoek voldaan. Sindsdien heeft de DOJ geen bijkomende vergaderingen of 
documentatie aangevraagd. Eind 2016 was de DOJ begonnen met het dagvaarden van 
reclamebureaus en hun holdingbedrijven in verband met de oneerlijke 
biedingspraktijken.Het management is van oordeel dat de DOJ zijn focus op reclamebureaus 
aanzienlijk heeft uitgebreid en het management gelooft momenteel niet dat een verlies in 
verband met deze zaken waarschijnlijk is of dat de mogelijke omvang van dit verlies of de 
reikwijdte van dit verlies redelijkerwijze kan worden geraamd 

 

9.8. Risico’s 

De Groep wordt hoofdzakelijk aan liquiditeitsrisico’s, renterisico’s en kredietrisico’s 
blootgesteld. 

Liquiditeitsrisico’s 

Doorheen zijn geschiedenis is de Groep financiële overeenkomsten met banken aangegaan 
om zijn significante projecten te financieren. Daarnaast heeft de Groep ook een beschikbare 
kredietlijn ter waarde van K€ 4 816 in 2016 (K€ 6 372 in 2015) waarvan K€3 843 uitstaand is 
in 2016 (K€ 4 570 in 2015). Van het totaal uitstaande bedrag is K€ 3 285 gerelateerd aan 
uitstaande bankgaranties aan derden, waaronder met betrekking tot “tax shelter” 
overeenkomsten. 

Deze kredietlijnovereenkomsten bevatten geen wezenlijke financiële covenanten. 

De verschillende vervaldata van schulden en de gerelateerde boekwaarden zijn als volgt: 



Caviar Group – 2016 Consolidated financial statements 

62 
 

in 000€  < 1 jaar   1 to 5 jaar   > 5 jaar   Totaal 

              

Op 31 december 2016             

Rentedragende verplichtingen 2 571 2 788 160 5 519

Overige langlopende verplichtingen − 60 − 60

Handelsschulden 8 642 − − 8 642

Belastingschulden 582 − − 582

Overige kortlopende schulden 942 − − 942

Afgeleide financiële instrumenten − 21 − 21

Totaal  12 737 2 869 160 15 766

              

Op 31 december 2015             

Rentedragende verplichtingen 1 767 3 469 206 5 442

Overige langlopende verplichtingen − − − −

Handelsschulden 8 567 − − 8 567

Belastingschulden 654 − − 654

Overige kortlopende schulden 3 276 − − 3 276

Afgeleide financiële instrumenten − 41 − 41

Totaal  14 264 3 510 206 17 980

 
  

De derivaten vervallen op verschilldende data tot en met 2020. 

Renterisico’s 

De Groep bezit uitstaande leningen met variable rentevoeten. Door het gebruik van 
renteswaps beperkt de Groep het renterisico dat met die leningen gepaard gaat. De Groep 
verwerkt die renteswaps niet als “hedge accounting” en neemt alle wijzigingen in de reële 
waarde direct in het overzicht van het totaalresultaat op. 

Kredietrisico’s 

Een kredietrisico is het risico dat derde partijen hun contractuele verplichtingen niet kunnen 
nakomen, wat in een verlies voor de Groep resulteert. De Groep beperkt dat risico door 
enkel met kredietwaardige entiteiten contracten af te sluiten. 

Onderstaande tabel is een ouderdomsanalyse van niet-afgeschreven handelsvorderingen:  

in 000€  2016   2015 

Niet vervallen  4 626 4 771

<30 dagen  1 607 1 573

31-60 dagen  476 181

61-90 dagen  222 374

91-180 dagen  105 80

181-360 dagen  32 −

>360 dagen  − −

Totaal  7 068 6 979
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Andere marktrisico’s 

De Groep, en vooral de Belgische productie business, is voor de financiering in hoge mate 
afhankelijk van “tax shelter overeenkomsten” en overheidssubsidies. Elke 
overheidsbeslissing inzake de beperking van de belastingsubsidie of andere 
budgetbeperkingen voor overheidssubsidies kan een negatieve invloed hebben op de 
toekomstige productie van films, series en documentaires in België. 

Kapitaalbeheer 

De hoofddoelstelling van de kapitaal beheers strategie van de aandeelhouders van de Groep 
is om ervoor te zorgen dat de Groep een gezonde solvabiliteit behoudt om zijn business te 
ondersteunen en de aandeelhouderswaarde te maximaliseren. 

De Groep herziet consequent zijn kapitaalstructuur en voert aanpassing uit in het licht van 
de veranderende economische omstandigheden. In de jaren die op 31 december 2016 en 
2015 eindigden, wijzigde de Groep de doelstellingen, grondslagen of processen van het 
kapitaalbeheer niet. 

9.9. Transacties met verbonden partijen 

De verloning van leden van het mangagment en bestuurders van de Groep bedroeg K€ 2 336 
in 2016 (K€ 1 722 in 2015). 

Onderstaande tabel vat de transacties met de verbonden partijen samen: 

in 000€  

Verkope
n van 
goederen 
aan  

Verkope
n van 
diensten 
aan  

Aankope
n van  

Renteop
brengste
n  

Rentelast
en  

Vorderin
gen  Schulden 

Gezamenlijke ondernemingen                      

2016: − 57 − − − − 14

2015: − − − − − 316 294

Geassocieerde ondenemingen                      

2016: − − − − − 3 66

2015: − − − − − − −

Aandeelhouders van de Groep                      

2016: 1 200 − 1 985 − − 2 782 667

2015: − − 1 764 − − 800 30

Overige                      

2016: − − − − − − −

2015: − − − − − 209 −

 

De transacties met de aandeelhouders van de Groep hebben hoofdzakkelijk betrekking op 
de bedragen die voor geleverde diensten aan de bestuurder-aandeelhouders van de Groep 
en andere aandeelhouders werden betaald. De transacties werden voltooid “at arm’s length” 

 

De Groep heeft gedurende 2016 een gebouw verkocht aan de ultieme moedervennootschap 
75 Sunset SA voor een totaal bedrag van K€ 1 200, wat nog steeds uitstaat op 31 December 
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2016. De aankopen van de aandelhouders bevatten vaste en variabele management 
vergoedingen die gefactureerd zijn aan de Groep voor de geleverde diensten. 

De aankopen van de aandeelhouders bevatten onder andere de aankoop van de aandelen 
van het bedrijf 75 Sunset voor een totaal bedrag van K€ 1.070 op het einde van 31 december 
2016. De vordering op de aandeelhouder heeft betrekking op een te ontvangen lening van 
75 Sunset. 

9.10. Belangrijke gebeurtenissen na de balansdatum 

Tot op de datum van dit verslag deden zich in 2017 nog een paar belangrijke gebeurtenissen 
voor:  

 In januari 2017 heeft de Groep, samen met Mathias Coppens en Anda Ackx, nieuwe TV 
activiteiten gelanceerd onder de naam Roses are Blue. 
 

 In maart 2017 is een kredietlijn van Roses are Blue Inc met Bank of the West verstreken. 
Tegelijkertijd heeft Caviar LA, LLC (“Caviar LA”)  een akkoord bereikt met Boston Private 
Bank & Trust Company (“de kredietgever”) over een een nieuwe kredietlijn. De nieuwe 
kredietlijn kan beëindigd worden door de kredietgever bij het optreden en tijdens de 
voortzetting van het niet naleven van de voorwaarden zoals gedefinieerd in de nieuwe 
kredietovereenkomst. Caviar LA kan de nieuwe kredietovereenkomst opzeggen door 90 
dagen voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan te kredietverstrekker te geven. De 
nieuwe kredietovereenkomst voorziet een maximale lijn van $ 4,0 miljoen. Het totaal 
beschikbare te lenen bedrag is beperkt tot 80% van de in aanmerking komende debiteuren 
op het einde van de maand. De geleende bedragen dragen een jaarlijkse rente die gelijk 
is aan de 3-maand LIBOR rente op de eerste dag van elk kwartaal, plus 2.25%. Caviar LA 
is verplicht een maandelijkse vastleggingsvergoeding van 0.125% (op jaarbasis) te betalen 
op het ongebruikte gedeelte van het bedrag dat beschikbaar is in het kader van de nieuwe 
kredietovereenkomst, na aftrek van openstaande kredietbrieven. De nieuwe 
kredietovereenkomst voorziet ook in de uitgifte van maximaal $ 750.000 in 
kredietbrieven, mits de som van de uitstaande leningen en kredietbrieven niet hoger is 
dan de maximale financieringslijn van 4,0 miljoen dollar. 
 
De nieuwe kredietovereenkomst legt hypotheek op vrijwel alle materiële en immateriële 
activa van Caviar LA en haar dochterondernemingen. De moedervennootschap van Caviar 
LA, Roses are Blue, Inc. staat borg voor de nieuwe kredietovereenkomst. 
 
De nieuwe kredietovereenkomst bevat verschillende restrictieve afspraken die het 
vermogen van Caviar LA beperken om onder meer: extra schulden aan te gaan; 
investeringen, leningen of voorschotten aan te gaan; activa te verkopen; aangaan van 
fusies, consolidaties, liquidaties of ontbindingen; transacties aan te gaan met gelieerde 
ondernemingen buiten de gewone bedrijfsactiviteit; en dividend uit te keren. De nieuwe 
kredietovereenkomst vereist dat Caviar LA en Roses are Blue, Inc.: 1) winst maken tijdens 
het boekjaar van tenminste $1,00; 2) een minimale netto waarde behouden van tenminste 
$1 miljoen na de aftrek voor intercompany Europese investeringen; en 3) het behouden 
van een ratio van tenminste 2:1 van de totale cash plus 50% van de debiteuren tegenover 
de leningen plus kredietbrieven. Niet-naleving van deze convenanten kan resulteren in 
de beëindiging van de toezeggingen van de nieuwe kredietovereenkomst en eventuele 
uitstaande bedragen kunnen direct verschuldigd zijn.  
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9.11. Honoraria van de commissaris 

in 000€  2016   2015 

       

Audit vergoeding  134 163

Audit-gerelateerde vergoedingen  17 4

Vergoedingen voor belastingadvies  1 2

Niet-audit gerelateerde vergoedingen  − 52

Totaal  152 221

 

De afname van de audit honoraria kan worden verklaard door de afname van de niet-audit 
gerelateerde vergoedingen. Deze bedroegen K€ 52 in 2015 en waren gerelateerd aan de due 
diligence met betrekking tot Initials LA. 
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1. Geconsolideerd jaarverslag van de Raad van Bestuur 

Geconsolideerd jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het jaar eindigend op 31 december 
2017 aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders te houden op 29 augustus 2018. 

Geachte aandeelhouders, 

In  overeenstemming  met  de wettelijke   en  statutaire  vereisten  leggen we  u   dit  verslag 
inzake de financiële prestaties van Caviar Group N.V. (de "Groep") voor het jaar op 31 
december 2017 eindigend, en de gerelateerde geconsolideerde jaarrekening ter goedkeuring 
voor. Volgens de raad van bestuur geeft deze geconsolideerde jaarrekening een getrouw  
beeld van de financiële positie en resultaten van de Groep voor het boekjaar eindigend op 
31 december 2017. 

De doelstellingen van dit verslag zijn:  i)  de belangrijke gebeurtenissen die tijdens  het 
boekjaar 2017 plaatsvonden  en  alle   belangrijke  gebeurtenissen   na  31  december   
2017  bekendmaken;  en  ii) commentaar geven bij de jaarrekening over 2017. 

 

1.1. Belangrijke gebeurtenissen tijdens het jaar 2017 

De belangrijkste gebeurtenissen tijdens het jaar 2017 kunnen als volgt samengevat worden: 

 De Groep heeft haar belang in Initials LA verhoogd na het vertrek van een van de 
twee oprichters. 

 Oprichting van Roses Are Blue BVBA & Caviar Films & TV Europe 
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1.2. Commentaar op de geconsolideerde financiële staten 

Deze geconsolideerde financiële staten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017 
werden opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards 
("IFRS"), zoals die door de Europese Unie werden goedgekeurd, en hebben als vergelijkende 
cijfers deze van het boekjaar eindigend op 31 december 2016.  

1.2.1. Geconsolideerde balans 

De vaste activa bedragen K€ 6 272 in 2017 (K€ 7 203 in 2016) en bevatten voornamelijk:  

 Overige immateriële vaste activa voor een bedrag van K€ 820 in 2017 (K€ 1 306 in 
2016) gerelateerd aan de ERP oplossing die geïmplementeerd werd in januari 2014 
voor de US en Belgische activiteiten en de erkenning van immateriële vaste activa 
als deel van de acquisitie van Initials LA. In 2016 heeft de Groep Initials LA gekocht 
wat leidde tot de erkenning van overige immateriële vaste activa zoals de merknaam; 

 Materiële vaste activa voor een bedrag van K€ 1 864 in 2017 (K€ 1 911 in 2016);  
 De uitgestelde belastingvorderingen bedragen K€ 26 in 2017 (K€ 2 in 2016); 
 De overige financiële activa bedragen K€ 2 893 in 2017 (K€ 3 275 in 2016). Deze 

hebben voornamelijk betrekking op de investering in 2015 door Caviar LA in aandelen 
van de aandeelhouder 75 Sunset welke gebruikt zullen worden voor een toekomstig 
aandelenoptieplan voor het personeel. 

 
De kortlopende activa bedragen K€ 18 913 in 2017 (K€ 19 646 in 2016) en betreffen: 

 Producties in uitvoering voor een bedrag van  K€ 1 199 in 2017 (K€ 1 866 in 2016). 
Deze bedragen hebben betrekking op de reclamespots en film producties waarvoor 
de Groep geen of geen significante rechten behoudt. De afname in 2017 wordt 
verklaard door de producties in de US entiteiten Caviar LA & Stay Busy, 
gecompenseerd door de producties van Caviar Antwerp die opgenomen zijn als 
producties in uitvoering vanaf 2016. De producties in uitvoering zijn boekhoudkundig 
verwerkt volgens het principe van percentage van voltooiing; 

 Handelsvorderingen voor K€ 7 561 in 2017 (K€ 9 198 in 2016), dewelke voornamelijk 
verklaard worden door het lager aantal producties die laat op het jaar toegekend zijn 
in vergelijking met vorig jaar (daling van het aantal producties die nog gefactureerd 
moeten worden); 

 Belastingvorderingen (BTW vorderingen en winstbelastingvorderingen) van  K€ 546 in 
2017 (K€ 239 in 2016); 

 Geldmiddelen en kasequivalenten voor K€ 4 786 in 2017 (K€ 4 124 in 2016); en 
 Overige kortlopende activa welke over te dragen kosten, leningen en 

overheidssubsidies van de film activiteiten bevat voor een totaal bedrag van K€ 4 821 
in 2017 (K€ 4 219 in 2016). De toename is voornamelijk verklaard door de stijging van 
de verworven opbrengsten. 

 
Het totaal eigen vermogen bedraagt K€ 4 526 in 2017 (K€ 3 468 in 2016) waarvan K€ 205 in 
2017 (K€ 65 in 2016) gerelateerd is aan het minderheidsbelang in Caviar Paris, Caviar Lab, 
Initials LA, Caviar Film & TV, Roses are Blue BVBA  en Diary the Movie, LLC. 
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De langlopende verplichtingen bedragen K€ 2 786 in 2017 (K€ 3 799 in 2016) en betreffen 
voornamelijk rentedragende leningen (kredietfaciliteiten en bankleningen) met een 
resterende looptijd groter dan 12 maanden na de rapporteringsdatum. 

De kortlopende verplichtingen bedragen K€ 17 873 in 2017 (K€ 19 582 in 2016) en bestaan 
voornamelijk uit: 

 Het kortlopende gedeelte van de rentedragende leningen voor een bedrag van 
K€ 1 761 in 2017 (K€ 2 451 in 2016); 

 Handelsschulden voor K€ 8 681 in 2017 (K€ 8 642 in 2016); 
 Belastingen (voornamelijk winstbelastingen) van K€ 858 in 2017 (K€ 500 in 2016); 
 Uitgestelde opbrengsten van K€ 3 643 in 2017 (K€ 7 047 in 2016). De uitgestelde 

opbrengsten betreffen het volgende: (i) overheidssubsidies, het eigen vermogen 
gedeelte van de belastingssubsidie overeenkomsten (“Tax shelters”) en co-productie 
vergoedingen welke uitgesteld worden tot de release datum van de film of televisie 
series; en (ii) reclamespot productie gerelateerde omzet uitgesteld tot de levering 
aan de klant. De afname is vooral gerelateerd aan de daling in Caviar Antwerp en The 
Rider;  

 Overige kortlopende verplichtingen (waaronder personeelsbeloningen en 
voorafbetalingen ) van K€ 2 930 in 2017 (K€ 942 in 2016). De stijging wordt verklaard 
door een stijging in de personeelsbeloningen (voornamelijk bonus-gerelateerd). 

 
1.2.2. Geconsolideerd overzicht van het totaal resultaat 

De Groep heeft een netto winst uit voortgezette activiteiten gerealiseerd van K€ 1 215 in 
2017 (K€-3 in 2016) en een geconsolideerd totaalresultaat van K€ 926 in 2017 (K€ 89 in 2016). 
De omzet is toegenomen met K€ 5 297 in 2017 tot K€ 96 967 (K€ 91 670 in 2016). De bruto 
marge, als percentage van omzet, is gestegen en vertegenwoordigt ongeveer 16,8% van de 
omzet bedraagt in 2017 (15,6% in 2016). 

De Groep heeft ervoor gekozen om zijn kosten functioneel in plaats van naar aard van de 
kosten te presenteren en gebruikt daartoe de volgende functionele categoriëen: kostprijs 
van de omzet, verkoop- en marketingkosten en algemene en administratiekosten.  

De Groep heeft de volgende business units: Reclame, Films, Post-productie, Interactief 
(Digitaal) en Globale diensten. 

1.2.3. Geconsolideerd overzicht van de kasstromen 

De bewegingen van het geconsolideerd overzicht van de kasstromen van 2017 in vergelijking 
met 2016 kunnen als volgt verklaard worden: 

 De kasstromen uit operationele activiteiten zijn gestegen met K€ 5 064 in 2017 ten 
opzichte van 2016 voornamelijk als gevolg van een significante daling in de 
werkkapitaal positie en een hogere nettowinst; 

 Geen investeringsuitgaven voor film en serie producties; 
 Opbrengst uit de verkoop van materiële vaste activa (voornamelijk de verkoop van 

het gebouw aan de aandeelhouder 75 Sunset) voor K€ 1 176 in 2016 tegenover geen 
opbrengst in 2017; 

 Acquisitie van de dochteronderneming Initial LA die zorgt voor een netto cash outflow 
van K€ 639 in 2016; 
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 Extra investeringen in geassocieerde deelnemingen van K€ 128 in 2017; 
 Geen betaling van dividenden in 2017 (2016: K€ 0) 
 Lagere ontvangsten van rentedragende leningen. 

 
1.2.4. Waarderingsregels van de Groep 

De geconsolideerde financiële staten werden opgesteld in overeenstemming met de 
International Financial Reporting Standards (IFRS), zoals gepubliceerd door de International 
Accounting Standards Board (IASB) en goedgekeurd door de Europese Unie. De belangrijkste 
waarderingsregels worden beschreven in de toelichting bij de geconsolideerde financiële 
staten. 

De Groep heeft de volgende nieuwe en gewijzigde standaarden en interpretaties, 
aangenomen op 1 januari 2017. 

 IAS 12: Winstbelastingen — Aanpassingen betreffende de erkenning van uitgestelde 
belastingvorderingen voor niet-gerealiseerde verliezen; 

 IAS 7: Kasstroomoverzicht — Aanpassingen ten gevolge van het 
Informatieverschaffingsinitiatief; 

 Jaarlijkse verbeteringen van IFRS 10 2014-2016 cyclus (december 2016). 
 

1.3. Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum 

Tot op de datum van dit verslag deden zich in 2018 nog geen  belangrijke gebeurtenissen 
voor. 

 
1.4. Onderzoek en ontwikkeling 

Behalve voor de productie van films en series waarvoor de productiekosten worden 
geactiveerd, is de Groep niet  betrokken  bij onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten. De 
kosten die voor de start van productieprojecten worden gemaakt, zijn ten laste wanneer ze 
worden gemaakt. 

1.5. Financiële instrumenten 

De financiële instrumenten van de Groep hebben hoofdzakelijk betrekking op de financiële 
activa en verplichtingen die tegen geamortiseerde kostprijs worden berekend, met 
uitzondering van de renteswaps die tegen reële waarde worden gewaardeerd, waarbij de 
niet-gerealiseerde winsten en verliezen direct in het resultaat worden verwerkt. De 
renteswaps hebben een negatieve reële waarde van K€ 0 in 2017 (K€ -21 in 2016) en de 
wijzigingen in de reële waarde resulteerden in financiële opbrengsten van K€ 20 in 2017 
(K€ 4 financiële kost in 2016). We verwijzen naar toelichting 7.22  bij de geconsolideerde 
financiële staten voor meer informatie. 

1.6. Risico's en omstandigheden  die in de toekomst  een impact van 
betekenis op de Groep kunnen hebben 

De Groep is hoofdzakelijk aan de volgende risico's blootgesteld: 

 Kredietrisico's; 
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 Renterisico's; en 
 Valutarisico's.  

 
Zie de toelichtingen  bij de geconsolideerde jaarrekening voor meer informatie. 

Bovendien is de Groep, en vooral de Belgische Films BU, voor de financiering in hoge mate 
afhankelijk van belastingssubsidie overeenkomsten (“Tax shelters”) en overheidssubsidies. 
Elke overheidsbeslissing inzake de beperking van de belastingssubsidie overeenkomsten 
(“Tax shelters”),  belastingvoordelen of andere budgetbeperkingen voor overheidssubsidies 
kan een negatieve invloed hebben op de toekomstige productie van films, series en 
documentaires in België. 

 

Brussel, 29 augustus 2018 

 

 

 

Keep Calm & Steady llc, Gedelegeerd bestuurder 

Vertegenwoordigd door        

Bert Hamelinck 
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3. Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat 

 
  

Voor het jaar 
eindigend op 31 

december 

in 000€  Toelichting 2017   2016 

Omzet  7.23.1 96 967  91 670

Kostprijs van de verkopen  7.23.2 -80 720  -77 361

Bruto marge  16 247  14 309

Verkoop- en marketingkosten  7.23.3 -4 854  -3 940

Algemene- en administratieve kosten  7.23.4 -10 255  -9 409

Overige operationele opbrengsten  0  60

Overige operationele kosten  -70  -104

Operationele winst  1 068  916

Financiële opbrengsten  7.23.6 760  105

Financiële kosten  7.23.7 -307  -342

Aandeel in het verlies van de geassocieerde onderneming  7.11 8  -202

Winst voor belastingen  1 529  477

Winstbelastingen  7.24 -314  -480

Netto (verlies) winst   1 215  -3

Niet-gerealiseerde resultaten        

Elementen die later gereclasseerd kunnen worden naar de winst- en 
verliesrekening        

Wisselkoersverschillen bij omrekening van buitenlandse entiteiten   -289  92

Niet-gerealiseerde winst, na belastingen   -289  92

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde winst na belastingen   926  89

Netto (verlies) winst toewijsbaar aan:        

Aandeelhouders van de Groep  1 202  38

Minderheidsbelangen  13  -41

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde winst toewijsbaar aan:        

Aandeelhouders van de Groep  913  130

Minderheidsbelangen  13  -41

 

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde financiële staten.  
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4. Geconsolideerde balans 

in 000€ 
 Toelichting

Voor het jaar 
eindigend op 31 

december 

   2017   2016 

Activa        

Vaste activa       

Goodwill 7.10 370  370

Film en televisie series in uitvoering 7.9 0  0

Overige immateriële vaste activa 7.10 820  1 306

Materiële vaste activa 7.10 1 864  1 911

Investeringen opgenomen volgens de vermogensmutatie methode 7.11 299  339

Uitgestelde belastingvorderingen 7.24 26  2

Overige financiële activa 7.12 2 893  3 275

   6 272  7 203

Vlottende activa        

Producties in uitvoering 7.13 1 199  1 866

Handelsvorderingen 7.14 7 561  9 198

Belastingvorderingen  546  239

Geldmiddelen en kasequivalenten 7.15 4 786  4 124

Overige vlottende activa 7.16 4 821  4 219

   18 913  19 646

Totaal activa  25 185  26 849

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde financiële 
staten. 
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in 000€ 
 Toelichting

Voor het jaar 
eindigend op 31 

december 

   2017   2016 

Eigen vermogen en verplichtingen        

. 
Eigen vermogen       

Kapitaal 7.17 5 802  5 802

Geconsolideerde reserves 7.17 -1 524  -2 731

Eigen aandelen 7.17 -4  -4

Andere elementen van het totaalresultaat - 
omrekeningsverschillen  47  336

Eigen vermogen toe te rekenen aan de aandeelhouders  4 321  3 403

. 
Minderheidsbelang  205  65

Totaal eigen vermogen  4 526  3 468

. 
Langlopende verplichtingen       

Rentedragende schulden 7.19 2 229  2 911

Uitgestelde belastingschulden 7.24 450  806

Overige langlopende verplichtingen  107  82

   2 786  3 799

Kortlopende verplichtingen       

Rentedragende schulden 7.19 1 761  2 451

Handelsschulden  8 681  8 642

Belastingschulden  858  500

Uitgestelde baten 7.20 3 643  7 047

Overige kortlopende verplichtingen 7.21 2 930  942

   17 873  19 582

. 
Totaal eigen vermogen en verplichtingen   25 185  26 849

 

 

 

 

 

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde financiële 
staten. 
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5. Geconsolideerd overzicht van veranderingen in het eigen 
vermogen 

 

in 000€ 
 

Toelich
tingen Toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moeder     

   Kapitaal   

Geconsolide
erde 

reserves   
Eigen 

aandelen   
Omrekening
sverschillen   Totaal  

Minderheids
-belang  

Totaal 
eigen 

vermogen 

Op 1 januari 2016   5 802 -2 769  -4 244  3 273 -97  3 176

Netto winst  3 − 38  − −  38 -41  -3

Overige elementen van het 
totaalresultaat  3 − −  − 92  92 −  92

Totaalresultaat   − 38  − 92  130 -41  89

Minderheidsbelang Initials LA   − −  − −  − 181  181

Minderheidsbelang Caviar Lab   − −  − −  − 22  22

Op 31 december 2016   5 802 -2 731  -4 336  3 403 65  3 468

Netto winst  3 − 1 202  − −  1 202 13  1 215

Overige elementen van het 
totaalresultaat  3 − −  − -289  -289 −  -289

Totaalresultaat   − 1 202  − -289  913 13  926

Verhoging participatie in 
Initials LA   − 5  − −  5 -95  -90

Kapitaalverhoging Roses Are 
Blue BVBA   − −  − −  − 88  88

Nieuwe participaties met 
minderheidsbelang   − −  − −  − 137  137

Dividend Diary the Movie 
(minderheidsbelang)   − −  − −  − -3  -3

Op 31 december 2017   5 802 -1 524  -4 47  4 321 205  4 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde financiële 
staten. 
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6. Geconsolideerd overzicht van de kasstromen 

in 000€ 
 Toelichting

Voor het jaar 
eindigend op 

   2017   2016 

        

Operationele activiteiten        

Netto winst voor belastingen   1 529  477

         

Niet-contante en operationele aanpassingen        

(Bijzondere) afschrijvingen van materiële vaste activa 7.10 534  681

(Bijzondere) afschrijvingen van film en televisie series in uitvoering 
en overige immateriële vaste activa 7.9;7.10 497  1 938

Verlies (winst) bij verkoop of buitengebruikstelling van materiële 
vaste activa 7.10 ─  -423

Verandering van waardevermindering voor dubieuze debiteuren 7.14 -8  -8

Interestopbrengsten 7.23 -53  -25

Interestlasten 7.23 125  109

Overige financiële opbrengsten 7.23 -529  -25

Overige financiële kosten 7.23 79  76

Kosten van op aandelen gebaseerde vergoedingen  -54  -20

Reële waarde verandering van derivaten  21  ─

Aandeel in het verlies (winst) in een geassocieerde of gezamenlijke 
onderneming 7.11 -8  202

Impact van vreemde valuta  ─  ─

Overige  -13  ─

         

Aanpassingen van het werkkapitaal        

Afname (toename) van de handels- en overige vorderingen  998  -1 652

Afname (toename) van de voorraden  667  644

Toename (afname) van de handelsschulden en de overige schulden  -1 636  -4 338

         

Ontvangen interesten   25  25

Betaalde belastingen   -109  -660

         

Netto kasstroom uit/(gebruikt in) operationele activiteiten   2 065  -2 999

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde financiële staten. 
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in 000€ 
 Toelichting

Voor het jaar 
eindigend op 

   2017   2016 

        

Investeringsactiviteiten        

         

Aankoop van materiële vaste activa  7.10 -676  -178

Aankoop van immateriële vaste activa  7.10 -21  -30

Geactiveerde productiekosten voor films en series   7.10 ─  ─

Bedrijfscombinaties, netto van de verworven geldmiddelen  7.8 ─  -639

Investeringen in geassocieerde ondernemingen  7.11 128  -537

Ontvangsten uit verkoop van immateriële en materiële vaste activa  7.10 ─  1 176

Verkoop van geassocieerde en gezamenlijke ondernemingen  7.23 ─  ─

Minderheidsbelang nieuwe dochterondernemingen  7.17 130  23

         

Netto kasstroom gebruikt in de investeringsactiviteiten   -439  -185

         

Financieringsactiviteiten        

         

Ontvangsten uit nieuwe leningen  7.19 1 173  1 780

Terugbetalingen van leningen  7.19 -2 431  -1 628

Terugbetalingen van financiële leasings  7.19 -113  -49

Betaalde dividenden aan minderheidsbelangen  7.17 ─  ─

Overige financiële kosten   746  -31

Overige financiële opbrengsten   -214  ─

Betaalde interesten   -125  -109

Dividenden betaald aan de aandeelhouders  7.17 ─  ─

         

Netto kasstroom (gebruikt in) uit financieringsactiviteiten   -964  -37

       

Netto (afname) toename van de geldmiddelen en kasequivalenten   662  -3 221

         

Geldmiddelen en kasequivalenten op 1 januari  7.15 4 124  7 345

Netto geldmiddelen op het einde van het jaar  7.15 4 786  4 124

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde financiële staten. 
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7. Toelichtingen bij de geconsolideerde financiële staten 

7.1. Bedrijfsinformatie 

De geconsolideerde financiële staten van Caviar Group en zijn entiteiten (samen de Groep 
genoemd) voor het jaar eindigend op 31 december  2017, werden conform een besluit van 
de bestuurders op 29 augustus 2018 goedgekeurd voor publicatie. Caviar Group (het Bedrijf) 
is een naamloze vennootschap met statutaire zetel in de Havenlaan 75, 1000 Brussel, België. 

De Groep houdt zich hoofdzakelijk bezig met de productie van reclamespots, films, tv-series, 
digitaal geïntegreerde content en post-productie en is zowel in Europa als in de Verenigde 
Staten actief. 

7.2. Grondslagen van verslaggeving 

De geconsolideerde financiële staten werden opgesteld in overeenstemming met de 
International Financial Reporting Standards (IFRS), zoals gepubliceerd door de International 
Accounting Standards Board (IASB) en goedgekeurd door de Europese Unie. 

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld volgens het “historische kost principe”, 
behalve voor afgeleide financiële instrumenten en financiële activa beschikbaar voor 
verkoop, welke zijn gewaardeerd aan hun reële waarde. 

De geconsolideerde financiële rekeningen worden weergegeven in euro’s en alle waarden 
zijn afgerond tot het dichtstbijzijnde duizendtal (€ 000), tenzij anders vermeld. 

Nieuwe standaarden, interpretaties en door de Groep aangenomen wijzigingen 

De Groep heeft de volgende nieuwe en gewijzigde standaarden en interpretaties, 
uitgevaardigd door de IASB en de IFRIC, aangenomen welke relevant zijn voor haar 
activiteiten en van toepassing zijn voor de boekjaren beginnend op 1 januari 2017. 

 IAS 12: Winstbelastingen — Aanpassingen betreffende de erkenning van uitgestelde 
belastingvorderingen voor niet-gerealiseerde verliezen; 

 IAS 7: Kasstroomoverzicht — Aanpassingen ten gevolge van het 
Informatieverschaffingsinitiatief; 

 Jaarlijkse verbeteringen van IFRS 10 2014-2016 cyclus (December 2016). 
 

De bovenstaande toepassing van de nieuwe standaarden en interpretaties hebben geen 
significante impact gehad op de financiële positie en de resultaten van de Groep. 

7.3. Consolidatiebasis 

De geconsolideerde financiële staten bevatten de financiële staten van de Groep en haar 
entiteiten. 

Entiteiten zijn vanaf de dag van de overname, te weten de dag waarop de Groep de 
zeggenschap in handen krijgt, volledig geconsolideerd en blijven geconsolideerd tot de dag 
waarop die zeggenschap ophoudt. De financiële staten van de entiteiten worden voor 
dezelfde verslagperiode als de moedermaatschappij opgesteld, waarbij dezelfde 
grondslagen voor financiële verslaggeving worden gevolgd. Alle saldo’s, transacties, niet-
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gerealiseerde winsten en verliezen die het gevolg zijn van transacties binnen de Groep en 
dividenden worden volledig geëlimineerd. 

De Groep rekent winst of verlies en elke component van de andere elementen van het 
totaalresultaat toe aan de eigenaars van de moedermaatschappij en aan de 
minderheidsbelangen op basis van de huidige eigendomsbelangen, zelfs als de resultaten in 
de minderheidsbelangen een tekortsaldo vertonen. 

Een wijziging in het eigendomsbelang van een entiteit, zonder verlies van zeggenschap, 
wordt als een eigenvermogenstransactie verwerkt. Als de Groep de zeggenschap over een 
entiteit verliest, zal het de activa (inclusief goodwill) en de verplichtingen van de entiteit, 
alle minderheidsbelangen en de andere eigenvermogenscomponenten met betrekking tot de 
entiteit niet langer in de balans opnemen. Een surplus of tekort als gevolg van het verlies 
van zeggenschap wordt in de winst of het verlies opgenomen. Als de Groep een belang in de 
betreffende entiteit behoudt, wordt dat belang gewaardeerd tegen de reële waarde op de 
dag waarop de zeggenschap werd verloren. 

Minderheidsbelangen die actuele eigendomsbelangen zijn, worden tegen het proportionele 
aandeel van de minderheidsbelangen in de netto-activa van de entiteit gewaardeerd. 

Er zijn geen significante wijzigingen in de consolidatiereikwijdte voor 2017, met 
uitzondering van 

 Verschillende nieuwe entiteiten zijn opgericht zoals: Beluga Tree NV; Roses are Blue 
BVBA; Caviar Film and TV Europe NV; The Rider LLC; 

 De Groep heeft geparticipeerd in verschillende nieuwe geassocieerde en gezamenlijke 
ondernemingen zoals Various Films BVBA, In Real Life LLC. 
 

7.4. Nieuwe en gewijzigde standaarden welke nog niet van toepassing zijn  

Een aantal nieuwe standaarden, wijzigingen aan standaarden en interpretaties zijn niet van 
toepassing voor 2017, en werden daarom niet toegepast bij het opstellen van deze 
jaarrekening. 

IFRS 9 Financiële Instrumenten  

In juli 2014 werd de finale versie van IFRS 9 Financiële Instrumenten gepubliceerd door het 
IASB, deze vervangt IAS 39 Financiële instrumenten: opname en waardering en alle vorige 
versies van IFRS 9. IFRS 9 brengt alle drie de aspecten samen van het project rond de 
boekhoudkundige verwerking van financiële instrumenten: de classificatie en meting van 
financiële activa, bijzondere waardeverminderingen en de verwerking van hedging. IFRS 9 is 
van toepassing voor boekjaren startende op of na 1 januari 2018, een vervroegde toepassing 
is toegestaan. Een retrospectieve toepassing is vereist, behalve voor de verwerking van 
hedging, maar het verstrekken van vergelijkende informatie is niet verplicht. Voor de 
verwerking van hedging, worden de vereisten over het algemeen prospectief toegepast, met 
enkele beperkte uitzonderingen.  

IFRS 9 vereist dat we de verwachte kredietverliezen op al onze schuldbewijzen, leningen en 
handelsvorderingen opnemen, ofwel op een 12 maanden of levensduur basis. We verwachten 
de vereenvoudigde aanpak toe te passen en de verwachten verliezen op levensduur basis op 
alle handelsvorderingen op te nemen. 
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Wij zullen de nieuwe standaard toepassen vanaf de effectieve datum. Het management 
verwacht geen significante impact hiervan op onze balans en resultatenrekening, gegeven 
dat de geboekte bijzondere waardeverminderingen en verliezen op vorderingen niet 
significant zijn. 

IFRS 15 Omzet van contracten met klanten 

IFRS 15 Omzet van contracten met klanten is gepubliceerd in mei 2014 en bevat een 5 
stappen tellend model om de omzet te erkennen uit contracten met klanten. 

In IFRS 15, is de omzet erkend voor een bedrag dat de vergoeding reflecteert dewelke de 
onderneming verwacht recht op te hebben in ruil voor getransfereerde goederen en 
diensten. 

De standaard is gebaseerd op het volgende 5 stappen tellend model dat van toepassing is op 
alle contracten met klanten: 

• Identificeer de contracten met de klant; 
• Identificeer de prestatie-verplichtingen in het contract; 
• Bepaal de transactieprijs; 
• Alloceer de transactieprijs aan de diverse prestatie-verplichtingen in het contract; en 
• Erken omzet wanneer de entiteit voldaan heeft aan een prestatie-verplichting 

 

De nieuwe standaard vervangt alle huidige omzet erkenningsvoorwaarden die er bestaan 
onder IFRS. We zullen de nieuwe standaard toepassen vanaf de verplichte datum 1 januari 
2018. De transitie methode die toegepast zal worden is de aangepaste retrospectieve 
methode (“modified retrospective method”) waarbij het cumulatief effect van de initiële 
toepassing van IFRS 15 verwerkt zal zijn als een aanpassing in de openingsbalans van de 
verworven reserves. 

Reclame-, series en filmproducties zijn momenteel over het algemeen geboekt op basis van 
de graad van voltooiing van een project op basis van een aantal “milestones”. Op basis van 
een voorlopige IFRS 15 analyse, zullen deze transacties nog steeds aan de criteria voldoen 
om erkend te worden over de duur van het project. De Groep finaliseert in de komende 
maanden hun IFRS-analyse. 

IFRS 15 zorgt ook voor nieuwe presentatie en toelichtingsverplichtingen, dewelke meer 
gedetailleerd zijn dan onder de huidig IFRS standaarden. De presentatieverplichtingen 
betekenen een significante verandering van de huidige praktijk en vermeerdert het aantal 
verplichte toelichtingen significant. Veel van de nieuwe toelichtingsverplichtingen onder 
IFRS 15 zijn volledig nieuw. In 2016 en 2017 zijn we gestart met het ontwikkelen en testen 
van geschikte systemen, interne controles, beleid en procedures om de benodigde informatie 
te verzamelen en toe te lichten. 

IFRS 16, Leases 

IFRS 16 werd gepubliceerd in januari 2016 en vervangt IAS 17 Leases, IFRIC 4 Vaststelling of 
een overeenkomst een leaseovereenkomst bevat, SIC-15 operationele leasings en SIC-27 Het 
beoordelen van de inhoud van transacties waarbij de wettelijke vorm van een 
huurovereenkomst wordt betrokken. IFRS 16 stelt de principes vast voor de erkenning, 
meting, de presentatie en openbaarmaking van huurovereenkomsten en vereist dat de 
leasenemers alle leaseovereenkomsten moeten opnemen op de balans vergelijkbaar met de 
boekhoudkundige verwerking van financiële leaseovereenkomsten volgens IAS 17. De 
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standaard bevat twee erkenningsvrijstellingen voor leasenemers – huurcontracten van activa 
met een lage waarde (bijvoorbeeld persoonlijke computers) en korte termijn huurcontracten 
(dit wil zeggen, huurcontracten met een huurtermijn van 12 maanden of minder). Bij de 
aanvangsdatum van een huurovereenkomst, erkent de leasenemer een aansprakelijkheid om 
leasebetalingen te maken (d.w.z. de leaseverplichting) en een actief dat het recht 
vertegenwoordigt om de onderliggende activa te gebruiken tijdens de leasetermijn (d.w.z. 
het gebruiksrecht). Leasenemers zullen verplicht zijn om de rentekosten op de 
leaseverplichting en de afschrijvingskosten op het gebruiksrecht apart te erkennen.  

Leasenemers zullen ook verplicht zijn om de leasingverplichting te herzien bij het optreden 
van bepaalde gebeurtenissen (bijvoorbeeld een wijziging in de leasetermijn, een 
verandering in de toekomstige leasebetalingen die voorvloeien uit een wijziging in een index 
of koers die gebruikt wordt om die betalingen te bepalen). De leasenemer zal in het 
algemeen het bedrag van de herwaardering van de leaseverplichting als aanpassing aan het 
gebruiksrecht nemen. 

IFRS 16 is van toepassing op boekjaren startende op of na 1 januari 2019, onder voorbehoud 
van goedkeuring door de Europese Unie. Vervroegde toepassing is toegestaan voor entiteiten 
die IFRS 15 toegepast hebben voor of op de toepassingsdatum van IFRS 16. Een leasenemer 
kan kiezen om een volledige retrospectieve of een gewijzigde retrospectieve methode toe 
te passen. De overgangsbepalingen van de standaard maken bepaalde vrijstellingen 
mogelijk. Wij zijn echter niet van plan om deze standaard vervroegd toe te passen. 

We plannen om tijdens 2018 de potentiële effecten van IFRS 16 op onze geconsolideerde 
jaarrekening te analyseren. Om het volume van operating leases te bekijken, verwijzen we 
naar Toelichting 7.25. 

De andere standaarden, interpretaties en aanpassingen gepubliceerd door het IASB en 
relevant voor de Groep, dewelke nog niet effectief zijn, worden geacht geen materiele 
impact te hebben op de Groep haar toekomstige geconsolideerde jaarrekeningen: 

 IFRS 2: Op aandelen gebaseerde betalingen —  Aanpassingen om de classificatie en 
waardering van op aandelen gebaseerde betalingen te verduidelijken (Juni 2016); 

 IFRS 3: Bedrijfscombinaties — Jaarlijkse verbeteringen 2015-2017 Cyclus; 
 Aanpassingen aan IFRS 4 — Toepassen IFRS 9 Financiële Instrumenten met IFRS 4 

Verzekeringscontracten (September 2016); 
 IFRS 7: Financiële Instrumenten: Toelichtingen (Aanpassingen December 2011) — 

Uitstel verplichte effectieve datum van IFRS 9 en Aanpassingen aan 
overgangstoelichtingen;  

 IFRS 7: Financiële Instrumenten: Toelichtingen (Aanpassingen November 2013) — 
Additionele hedge accounting toelichtingen (en consequentiële Aanpassingen) 
resulterend uit de introductie van hedge accounting hoofdstuk in IFRS 9; 

 Aanpassingen aan IAS 40 — Transfers van investeringsvastgoed (December 2016); 
 IFRS 10: Geconsolideerde jaarrekening — Aanpassing met betrekking tot verkoop of 

inbreng van activa tussen een investeerder en de geassocieerde deelneming of joint 
venture (September 2014); 

 IFRS 11: Joint Arrangements — Jaarlijkse verbeteringen 2015 – 2017 Cyclus; 
 IFRS 17: Verzekeringscontracten (Mei 2017); 
 IAS 12: Winstbelastingen — Jaarlijkse verbeteringen 2015-2017 Cyclus; 
 IAS 19: Personeelsbeloningen — Plan Aanpassing, inkorting of afwikkeling; 
 IAS 23: Financieringskosten — Jaarlijkse verbeteringen 2015-2017 Cyclus; 
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 IAS 28: Investeringen in geassocieerde ondernemingen of Joint Ventures — Aanpassing 
met betrekking tot de verkoop of inbreng van activa tussen een Investeerder en de 
geassocieerde deelenming of joint venture (September 2014), Jaarlijkse verbeteringen 
2014-2016 Cyclus en lange termijn belang in geassocieerde deelnemingen en Joint 
Ventures; 

 IAS 40: Investeringsvastgoed — Transfers van investeringsvastgoed; 
 IFRIC 22: Transacties in vreemde valuta en vooruitbetalingen (december 2016) 
 IFRIC 23: Onzekerheid over winstbelastingen  (Juni 2017); 
 Aanpassingen op IFRS 2014-2016 Cyclus — Aanpassingen op IFRS 1 en IAS 28 (December 

2016). 
 

7.5. Overzicht van geconsolideerde entiteiten 

Moedermaatschappij 

 
CAVIAR GROUP NV  
Havenlaan 75 
1000 Brussel - België 
BE 0870.626.666 
 
Geconsolideerde bedrijven 

CAVIAR BRUSSELS NV  
Havenlaan 75 
1000 Brussel - België 
BE 0458.891.756 
Eigendom: 100%  
 
CAVIAR ANTWERP NV  
Liersesteenweg 38E 
2800 Mechelen - België 
BE 0476.386.596 
Eigendom: 100%  
 
CAVIAR FILM FINANCING BVBA 
Havenlaan 75 
1000 Brussel – België 
BE 0656.722.860 
Eigendom: 100% 
 
CAVIAR FILM & TV EUROPE NV 
Havenlaan 75 
1000 Brussel – België 
BE 0669.587.040 
Eigendom: 80% 
 
INITIALS LA BVBA 
Wapenstraat 14 B2.01 
2000 Antwerpen – België 
BE 0807.588.346 
Eigendom: 80% 
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Roses Are Blue BVBA 
Liersesteenweg 38E 
2800 Mechelen - België 
BE 0669.696.314 
Eigendom: 56% 
 
CAVIAR LAB SA 
Havenlaan 75 
1000 Brussel – België 
BE 0661.833.473 
Eigendom: 65% 
 
Beluga Tree NV 
Havenlaan 75 
1000 Brussels – België 
BE 0682.619.385 
Eigendom: 56% 
 
CAVIAR LA LLC 
6320 Sunset Boulevard  
CA 90028 -  Los Angeles -  Verenigde Staten van Amerika  
Eigendom: 100% 
 
CAVIAR PARIS SAS 
Rue De L’Echiquier 41 
75010 Parijs - Frankrijk 
FR 7975 2975 39 10001 
Eigendom 65,1%  
 
CAVIAR PRAGUE SRO  
Fugnerovo nam. 3  
12000 Praag – Tsjechische Republiek  
CZ 241 56 353 
Eigendom 100%  
 
CAVIAR London Ltd 
18 Wells Street 
W1T 3PG Londen – Verenigd Koningrijk 
GB 172854193 
Eigendom: 100% 
 
Roses are Blue Inc. 
3500 S Dupont HWY 
DE  19901, Dover  -  Verenigde Staten van Amerika  
Eigendom: 100%  
 
75 Sunset Films LLC 
3500 S Dupont HWY 
DE  19901, Dover -  Verenigde Staten van Amerika 
Eigendom: 100%  
 
STAY BUSY LLC 
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6320 Sunset Boulevard  
CA 90028 -  Los Angeles -  Verenigde Staten van Amerika 
Eigendom: 100%  
 
MADLY IN LOVE LLC 
6320 Sunset Boulevard  
CA 90028 -  Los Angeles -  Verenigde Staten van Amerika 
Eigendom: 100%  
 
LEARNING DEPOT LLC 
6320 Sunset Boulevard  
CA 90028 -  Los Angeles -  Verenigde Staten van Amerika 
Eigendom: 100%  
 
SQUIRREL RORK INDUSTRIES LLC  
6320 Sunset Boulevard  
CA 90028 -  Los Angeles -  Verenigde Staten van Amerika 
Eigendom: 100%  
 
DIARY THE MOVIE LLC  
6320 Sunset Boulevard  
CA 90028 -  Los Angeles -  Verenigde Staten van Amerika 
Eigendom: 50%  
 
CAVIAR DIGITAL LLC 
6320 Sunset Boulevard  
CA 90028 -  Los Angeles -  Verenigde Staten van Amerika 
Eigendom: 100 % (51% in 2014) 
 
THE POST LLC 
6320 Sunset Boulevard  
CA 90028 -  Los Angeles -  Verenigde Staten van Amerika 
Eigendom: 100% 
 
ANCHR LLC 
6320 Sunset Boulevard  
CA 90028 -  Los Angeles -  Verenigde Staten van Amerika 
Eigendom: 100% 
 
The Rider LLC 
1138 Clayton ST 
CO 80206 – Denver – Verenigde Staten van Amerika 
Eigendom: 63,85% 
 
JOINT VENTURES 

THE FORCE LLC 
3500 S Dupont HWY 
DE  19901, Dover – Verenigde Staten van Amerika  
Eigendom: 42%  
 
In Real Life 
6320 Sunset Boulevard  
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CA 90028 -  Los Angeles -  United States of America  
Eigendom: 50% 
 
 
GEASSOCIEERDE DEELNEMINGEN 

MAKING OF NV  
Havenlaan 75  
1000 Brussel - België 
BE 0820.552.791 
Eigendom: 33,33% 
 
YUME 
Sassevaartstraat 46/101 
9000 Gent 
 BE 0660.615.134 
Eigendom: 19,5% 
 
HUREA 
Havenlaan 75 
1000 Brussels – Belgium 
BE 0662.479.613 
Eigendom: 19,5% 
 
SUN DOG PRODUCTION LLC 
6320 Sunset Boulevard  
CA 90028 -  Los Angeles -  Verenigde Staten van Amerika  
Eigendom: 30,20% 
 
Various Film BVBA 
Liersesteenweg 38E 
2800 Mechelen – Belgium 
BE0676.826.111 
Eigendom: 19,5% 
 
7.6. Overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële 

verslaggeving 

7.6.1. Omrekening van vreemde valuta 

Financiële staten van buitenlandse ondernemingen 

Buitenlandse entiteiten gebruiken hun lokale valuta (valuta van de economische omgeving 
waarin de entiteit actief is). De balans wordt tegen de slotkoers naar euro omgerekend en 
de resultatenrekening wordt tegen de gemiddelde wisselkoers van het afgelopen jaar 
omgerekend. Verschillen die voortvloeien uit de omrekening van de financiële staten van 
voornoemde entiteiten, worden als “Wisselkoersverschillen bij de omrekening van 
buitenlandse activiteiten” in het geconsolideerde eigen vermogen opgenomen. 

De wisselkoersen die als onderdeel van het consolidatieproces worden gebruikt, zijn: 
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 2017 2016 

  slotkoers   
gemiddelde 

koers  slotkoers   
gemiddelde 

koers 

              

EUR/USD  1,1993 1,1274 1,0541  1,1069

EUR/CZK  25,5363 26,3158 27,0210  27,0340

EUR/GBP  0,8872 0,8762 0,8562  0,8195

 

Vreemde valuta transaties 

Transacties die in valuta worden uitgedrukt, worden tegen de wisselkoers op de dag van de 
transactie in de functionele valuta van de entiteiten omgerekend. Monetaire items in de 
balans worden tegen de slotkoers op elke balansdatum omgerekend en de relevante 
omrekeningsaanpassingen worden als financiële kosten of opbrengsten opgenomen. 

Niet-monetaire items die in termen van historische kostprijs in een vreemde valuta worden 
berekend, worden aan de hand van de wisselkoersen op de dagen van de oorspronkelijke 
transacties omgerekend. 

7.6.2. Bedrijfscombinaties en goodwill 

Bedrijfscombinaties worden verwerkt aan de hand van de acquisitiemethode op de dag van 
de overname, welke de datum is waarop de Groep de zeggenschap over de entiteit kreeg. 

De Groep berekent goodwill op de dag van de overname, en die is gelijk aan 

 de reële waarde van de overgedragen vergoeding, plus 
 de waarde van alle minderheidsbelangen in de overgenomen partij, plus 
 de reële waarde van het bestaande aandelenbelang in de overgenomen partij die op 

de dag van de overname wordt geherwaardeerd, als de bedrijfscombinatie in fasen 
is verlopen, min 

 het opgenomen nettobedrag (doorgaans de reële waarde) van de identificeerbare 
verworven netto activa en overgenomen verplichtingen. 
 

Als de vergoeding minder is dan de reële waarde van de netto activa van de verworven 
entiteit, wordt het verschil in de winst of het verlies opgenomen. 

Voor elke bedrijfscombinatie berekent de overnemende partij de minderheidsbelangen in 
de  overgenomen partij ofwel tegen de reële waarde of tegen het proportionele aandeel van 
de identificeerbare netto activa van de overgenomen partij.  

De opgelopen overnamekosten zijn ten laste en worden in de algemene beheerskosten 
opgenomen.  

Alle voorwaardelijke vergoedingen die door de overnemende partij worden overgedragen, 
worden tegen de reële waarde op de dag van de overname opgenomen. Latere wijzigingen 
van de reële waarde van de voorwaardelijke vergoeding, die als een actief of een 
verplichting wordt beschouwd, wordt conform IAS 39 ofwel in de winst of het verlies of als 



Caviar Group – 2017 Geconsolideerde financiële staten 

29 
 

een wijziging van de andere elementen van het totaalresultaat opgenomen. Als de 
voorwaardelijke vergoeding als eigen vermogen wordt geclassificeerd, moet ze niet worden 
geherwaardeerd tot ze definitief binnen het eigen vermogen is afgewikkeld. 

Na de eerste opname wordt goodwill tegen kostprijs min de gecumuleerde bijzondere 
waardevermindering gewaardeerd. Teneinde te toetsen of er sprake is van een bijzondere 
waardevermindering zal goodwill die in het kader van een bedrijfscombinatie wordt 
verworven, vanaf de dag van de overname, worden toegekend aan alle kasstroom 
genererende eenheden van de Groep waarvan er wordt verwacht dat ze voordeel uit de 
combinatie halen, ongeacht het feit of er andere activa of verplichtingen van de 
overgenomen partij aan die eenheden worden toegekend. 

Als goodwill deel van een kasstroom genererende eenheid uitmaakt en als een deel van de 
activiteit binnen die eenheid wordt afgestoten, wordt de aan de afgestote activiteit 
gerelateerde goodwill in de boekwaarde van de activiteit inbegrepen bij het bepalen van de 
winst of het verlies bij het afstoten van de activiteit. In deze omstandigheden wordt de 
afgestoten goodwill gewaardeerd op basis van de relatieve waarden van de afgestote 
activiteit en het gedeelte van de behouden kasstroom genererende eenheid. 

7.6.3. Materiële vaste activa 

Materiële vaste activa worden tegen kostprijs opgenomen, na aftrek van de gecumuleerde 
afschrijving en/of de gecumuleerde bijzondere waardeverminderingen als die er zijn. 
Dergelijke kosten omvatten de kosten voor het vervangen van een deel van de materiële 
vaste activa en de financieringskosten voor bouwprojecten op lange termijn als er aan de 
erkenningscriteria wordt voldaan. Alle herstellings- en onderhoudskosten worden in de 
resultatenrekening opgenomen, wanneer ze worden gemaakt. 

De afschrijving wordt als volgt lineair berekend over de geschatte gebruiksduur van de 
activa: 

Terreinen:      niet afgeschreven 
Gebouwen      30 jaar 
Verbeteringen aan gebouwen:   10 jaar 
Verbeteringen aan gehuurde gebouwen: 10 jaar of resterende huurperiode indien korter 
ERP oplossing:     5 jaar 
IT uitrusting:     3 jaar 
Installaties:     3 jaar 
Bureeluitrusting:    5 jaar 
Meubels:     10 jaar 
Voertuigen:     3-5 jaar 

 
Een materieel vast actief en elk belangrijk deel dat oorspronkelijk werd erkend, wordt uit 
de balans geboekt bij het afstoten, of als er geen toekomstige economische voordelen van 
het gebruik of het afstoten ervan worden verwacht. Winsten of verliezen als gevolg van het 
feit dat het actief niet langer in de balans wordt opgenomen (berekend als het verschil 
tussen de netto-opbrengst bij buitengebruikstelling en de boekwaarde van het actief), 
worden in de resultatenrekening opgenomen als het actief niet langer in de balans wordt 
opgenomen. 
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De restwaarde van de activa, de gebruiksduur en afschrijvingsmethoden worden op elk 
financieel jaareinde herzien en worden indien nodig prospectief aangepast. 

7.6.4. Leaseovereenkomsten 

De vaststelling of een overeenkomst een leaseovereenkomst is, of bevat, is gebaseerd op de 
economische realiteit van de overeenkomst op de aanvangsdatum, en op het feit of het 
vervullen van de overeenkomst afhankelijk is van het gebruik van een specifiek actief of 
specifieke activa of als de overeenkomst een recht op het gebruik van het actief overdraagt, 
zelfs als dat recht niet expliciet in de overeenkomst wordt gespecificeerd. 

Financiële leaseovereenkomsten die in wezen alle risico’s en voordelen die gepaard gaan 
met het eigendom van het geleasede item aan de Groep overdragen, worden bij het begin 
van de lease tegen de reële waarde van het geleasede vastgoed of de geleasede uitrusting 
of, indien die waarde lager ligt, tegen de contante waarde van de minimale leasebetalingen 
geactiveerd. Leasebetalingen worden deels als financieringskosten en deels als aflossing van 
de leaseverplichting opgenomen, zodat er een constante rentevoet op het resterende saldo 
van de verplichting wordt bereikt. 

Financiële lasten worden in de financieringskosten in de resultatenrekening opgenomen. 

Een geleased actief wordt over de gebruiksduur van het actief afgeschreven. Als er echter 
geen redelijke zekerheid is dat de Groep op het einde van de leaseperiode eigenaar wordt, 
wordt het actief over de geschatte gebruiksduur van het actief of over de leaseperiode, 
afhankelijk van welke periode het kortste duurt, afgeschreven. 

Operationele leasebetalingen worden lineair over de leaseperiode als een exploitatielast in 
de resultatenrekening opgenomen. 

7.6.5. Financieringskosten 

Financieringskosten die rechtstreeks toe te rekenen zijn aan het verwerven van een 
filmrecht of een recht op een tv-serie of aan het maken of produceren van een film of tv-
serie, wat noodzakelijkerwijs een aanzienlijke tijd in beslag neemt voordat deze kan worden 
gebruikt of verkocht, worden als deel van de kosten van de respectievelijke activa 
geactiveerd. Alle andere financieringskosten zijn ten laste in de periode waarin ze worden 
gemaakt. Financieringskosten bestaan uit de rente en andere kosten die een entiteit maakt 
met betrekking tot het lenen van fondsen (inclusief incentives voor belastingsubsidies 
conform de Belgische belastingwetgeving). 

7.6.6. Film en televisie series in uitvoering 

De bruto waarde van film en televisie series in uitvoering, die in de balans worden 
opgenomen, komt overeen met de volgende items: 

 Filmproducties waarvan de Groep de uitvoerend producent is, en die bedoeld zijn 
voor de Belgische of buitenlandse markt; 

 Coproductieaandelen; 
 De verwerving van rechten. 

 
De boekwaarde omvat de geïnvesteerde bedragen, na aftrek van het aandeel van de 
productiekosten die de co-producers hebben gemaakt, de tijdens de productieperiode 
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opgelopen rentelasten, alsook een deel van de overheadkosten die rechtstreeks aan de 
productie worden toegerekend. 

De afschrijving wordt berekend op basis van de verwachte opbrengsten per jaar in 
vergelijking met de totale geschatte opbrengsten over een periode tot 5 jaar. Het 
management herziet regelmatig de geschatte netto-opbrengsten en past die, indien nodig, 
op de verslagdatum aan. De afschrijvingslasten worden in het overzicht van het 
totaalresultaat in de lijn “kostprijs van de omzet” opgenomen. 

In geval de netto boekwaarde van het actief meer is dan de geschatte netto-opbrengsten 
wordt er een bijkomende afschrijving opgenomen om tekorten in de opbrengsten te dekken. 
Evenzo kan een bijzondere waardevermindering worden opgenomen voor onderhanden 
producties waarbij het budget dat oorspronkelijk werd voorzien, ruimschoots werd 
overschreden of waarbij, voor films/series die tussen de verslagdatum en de publicatie van 
de jaarrekening op de markt werden gebracht, de schatting van de toekomstige opbrengsten 
lager ligt dan de waarde van de investering. 

Voor de in Europa geproduceerde films & TV series is een specifieke financieringsstructuur 
van toepassing. De boekwaarde van Europese film & televisie rechten worden namelijk 
grotendeels gefinancierd via belastingssubsidie overeenkomsten (“Tax shelters”), 
coproductie financiering en overheidssubsidies. Deze financieringsbronnen worden initieel 
erkend als uitgestelde opbrengsten tot aan de finale release zodat de Groep geen enkel 
risico draagt met betrekking tot de financiering van deze immateriële vaste activa.  

Vanaf 01/01/2016 worden alle films en televisiereeksen niet meer geactiveerd op de balans, 
maar worden ze boekhoudkundig verwerkt op basis van het principe van 
voltooiingspercentage. Voor deze boekhoudkundige verwerking op basis van het principe van 
voltooiingspercentage verwijzen we naar onderstaand deel ‘producties in uitvoering’. 

7.6.7. Overige immateriële vaste activa 

De overige immateriële activa bestaan uit software, merken en overige immateriële vaste 
activa en worden bij de eerste opname tegen kostprijs gewaardeerd. Na de eerste opname 
worden de immateriële activa tegen kostprijs gewaardeerd, min de gecumuleerde 
afschrijvingen en min de gecumuleerde bijzondere waardeverminderingen, als die er zijn. 

De gebruiksduur van software bedraagt 3 jaar en 5 jaar voor de ERP oplossing welke door de 
Groep geïmplementeerd werd. De immateriële activa met beperkte gebruiksduur worden 
over de economische gebruiksduur afgeschreven. Indien er een aanwijzing is dat het 
immateriële actief een waardevermindering heeft ondergaan zal er een toetsing gebeuren 
om te bepalen of een bijzondere waardevermindering erkent dient te worden. De 
afschrijvingsperiode en de afschrijvingsmethode voor een immaterieel actief met een 
beperkte levensduur worden minstens éénmaal tijdens elke verslagperiode van 12 maanden 
herzien. De afschrijvingslast op immateriële activa met beperkte levensduur wordt in de 
geconsolideerde resultatenrekening in de lijnen “kostprijs van de omzet”, “omzet- en 
marketingkosten” en “algemene en beheerskosten” opgenomen. 

De merken erkend op basis van de bedrijfscombinatie “Initials LA” hebben een onbeperkte 
levensduur. 
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7.6.8. Bijzondere waardeverminderingen op niet-financiële activa 

Op elke verslagdatum beoordeelt de Groep of er een aanwijzing is dat een actief een 
waardevermindering heeft ondergaan. Als er daadwerkelijk daartoe een aanwijzing is, of als 
een actief jaarlijks op bijzondere waardevermindering moet worden getoetst, schat de 
Groep de realiseerbare waarde van het actief. De realiseerbare waarde van een actief is de 
hoogste waarde van de reële waarde minus verkoopkosten en de bedrijfswaarde van een 
actief of kasstroom genererende eenheid (CGU), tenzij het actief geen kasstromen genereert 
die grotendeels afhankelijk zijn van de kasstromen van andere activa of groepen van activa. 

Als de boekwaarde van een actief of CGU hoger ligt dan de realiseerbare waarde wordt er 
verondersteld dat het actief een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan en wordt 
het tot zijn realiseerbare waarde afgeschreven. Bij het bepalen van de bedrijfswaarde 
worden de geschatte toekomstige kasstromen tot hun contante waarde verdisconteerd 
waarbij er gebruik wordt gemaakt van een disconteringsvoet vóór belastingen die de huidige 
marktbeoordelingen van de tijdswaarde van geld en de risico’s met betrekking tot het actief 
weerspiegelt. Bij het bepalen van de reële waarde minus verkoopkosten wordt er rekening 
gehouden met de recente markttransacties, als die beschikbaar zijn. Als er geen dergelijke 
transacties kunnen worden geïdentificeerd, wordt er een geschikt waarderingsmodel 
gebruikt. Deze berekeningen worden door waarderingsmultiplicator, beursgenoteerde 
aandelenprijzen voor beursgenoteerde entiteiten of andere beschikbare indicatoren voor de 
reële waarde bevestigd. 

Bijzondere waardeverminderingen van voortgezette activiteiten, inclusief bijzondere 
waardeverminderingen op producties in uitvoering, worden in de resultatenrekening in de 
lijn “overige exploitatiekosten” opgenomen. 

Voor activa, behalve goodwill, wordt er op elke verslagdatum beoordeeld of er een 
aanwijzing is dat vroeger opgenomen bijzondere waardeverminderingen niet langer bestaan 
of zijn afgenomen. Een vroeger opgenomen bijzondere waardevermindering wordt enkel 
teruggeboekt als er zich een wijziging heeft voorgedaan in de veronderstellingen die werden 
gebruikt om de realiseerbare waarde van het actief te bepalen sinds de laatste bijzondere 
waardevermindering werd opgenomen. 

7.6.9. Belang in een gezamenlijke of een geassocieerde onderneming 

Een gezamenlijke onderneming (“joint venture”) is een gezamenlijke overeenkomst waarbij 
de partijen die gezamenlijke zeggenschap over de overeenkomst hebben, recht hebben op 
de netto activa van de overeenkomst. De overeenkomst vereist een unaniem akkoord voor 
financiële en operationele beslissingen van de deelnemers in de gezamenlijke onderneming. 

Een geassocieerde deelneming is een entiteit waarin de Groep een invloed van betekenis 
heeft.  

De investering van de Groep in gezamenlijke en geassocieerde ondernemingen worden 
volgens de eigenvermogensmutatiemethode verwerkt. 

Conform de eigenvermogensmutatiemethode: 

 wordt de investering in de geassocieerde deelneming en gezamenlijke onderneming 
in de balans tegen kostprijs plus wijzigingen na de verwerving van het aandeel van 
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de Groep in de netto activa van de geassocieerde deelneming en gezamenlijke 
onderneming gewaardeerd; 

 wordt goodwill met betrekking tot de geassocieerde deelneming en gezamenlijke 
onderneming in de boekwaarde van de investering inbegrepen en wordt die noch 
afgeschreven noch individueel op bijzondere waardeverminderingen getoetst; 

 weerspiegelt de winst- en verliesrekening het aandeel in de resultaten van de 
activiteiten van de geassocieerde deelneming en gezamenlijke onderneming; 

 als er een wijziging was die direct in het eigen vermogen van de geassocieerde 
deelneming en gezamenlijke onderneming werd opgenomen, neemt de Groep zijn 
aandeel in alle wijzigingen op en maakt het dat, in voorkomend geval, bekend in het 
overzicht van de vermogensmutaties; 

 worden niet-gerealiseerde winsten en verliezen die voortvloeien uit transacties 
tussen de Groep en de geassocieerde deelneming en gezamenlijke onderneming voor 
het bedrag van het belang in de geassocieerde deelneming en gezamenlijke 
onderneming geëlimineerd. 

 
Het aandeel in de winst of het verlies van een geassocieerde deelneming en gezamenlijke 
onderneming wordt in het overzicht van het totaalresultaat opgenomen. Dat is de toe 
te rekenen winst of verlies aan de Aanheelhouders in de geassocieerde deelneming of 
gezamenlijke onderneming en is bijgevolg de winst na belastingen en minderheidsbelangen 
in de entiteiten van de geassocieerde deelneming en gezamenlijke onderneming. 

Na het toepassen van de eigenvermogensmutatiemethode bepaalt de Groep of het nodig is 
om een bijkomende bijzondere waardevermindering op de investering van de Groep in de 
geassocieerde deelneming en gezamenlijke onderneming op te nemen. Op elke verslagdatum 
bepaalt de Groep of er objectief bewijs is dat de investering in de geassocieerde deelneming 
en de gezamenlijke onderneming een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Als 
dat het geval is, berekent de Groep het bedrag van de bijzondere waardevermindering als 
het verschil tussen de realiseerbare waarde van de geassocieerde deelneming en 
gezamenlijke onderneming en de boekwaarde en neemt het dit bedrag op in het ‘aandeel in 
de winst of verlies in een geassocieerde deelneming en een gezamenlijke onderneming’ in 
het overzicht van het totaalresultaat. 

De financiële staten van de gezamenlijke operatie, gezamenlijke onderneming en de 
geassocieerde deelnemingen worden voor dezelfde verslagperiode als de Groep opgesteld. 
Indien nodig worden er aanpassingen aangebracht om de grondslagen voor financiële 
verslaggeving op die van de Groep af te stemmen. 

De gezamenlijke operatie, gezamenlijke onderneming en de geassocieerde deelnemingen 
worden geconsolideerd tot de dag waarop de Groep de gezamenlijke zeggenschap of invloed 
van betekenis over de overeenkomst stopzet. Bij het verlies van de gezamenlijke 
zeggenschap of invloed van betekenis boekt de Groep zijn resterende investering tegen de 
reële waarde. Het verschil tussen de boekwaarde van de investering bij het verlies van de 
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis, de reële waarde van de resterende 
investering en opbrengsten van vervreemding wordt in de winst of het verlies opgenomen. 

7.6.10. Producties in uitvoering 

Films, televisieseries en reclamespots worden op basis van de fase van voltooiing verwerkt. 
De kosten omvatten de rechtstreeks toe te rekenen productiekosten en een deel van de 
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marge op basis van de fase van voltooiing. We verwijzen naar sectie 7.6.19 Omzeterkenning 
voor meer details omtrent de fase van voltooiing-methodiek. 

7.6.11. Overige financiële activa 

De overige financiële activa omvatten derivaten, aandelen, de rechten uit de 
belastingssubsidie overeenkomsten (“Tax shelters”), investeringen op lange termijn die 
tegen reële waarde worden gewaardeerd en verstrekte leningen, deposito’s en vorderingen 
die tegen geamortiseerde kostprijs worden gewaardeerd. 

Voor verkoop beschikbaar (“AFS”) financiële activa 

AFS financiële activa bevatten enkel aandelen van de aandeelhouder. Deze aandelen 
geclassificeerd als AFS zijn deze instrumenten welke niet worden geclassificeerd als 
aangehouden voor handelsdoeleinden en niet specifiek worden verwerkt aan reële waarde 
via de winst- en verliesrekening. Na initiële waardering worden AFS financiële activa 
gewaardeerd aan reële waarde waarbij de niet-gerealiseerde winsten of verliezen geboekt 
worden in de overige elementen van het totaalresultaat en gecrediteerd binnen de AFS 
reserve totdat de investering wordt verkocht. Op dat moment worden de gecumuleerde 
winsten of verliesen geboekt in het overige operationele resultaat. Indien geoordeeld wordt 
dat de investering onderhevig is aan een bijzondere waardevermindering, dan wordt het 
gecumuleerd verlies geherclassificeerd van de AFS reserve naar de resultatenrekening 
binnen de lijn “financiële kosten”. 

Voor een financieel actief dat geherclassificeerd is uit de AFS-categorie, wordt de 
boekwaarde op de datum van de herclassificatie de nieuwe geamortiseerde kostprijs en elke 
eerdere winst of verlies op het actief dat in het eigen vermogen is opgenomen, wordt 
afgeschreven op de winst-of verliesrekening gedurende de resterende levensduur van de 
investering met behulp van de effectieve interest-methode (EIR). Elk verschil tussen de 
nieuwe geamortiseerde kostprijs en de uiteindelijke waarde op vervaldag wordt ook 
afgeschreven over de resterende levensduur van het actief met behulp van EIR. Als er een 
waardevermindering wordt vastgesteld op het actief, wordt het in het eigen vermogen 
opgenomen bedrag geherclassificeerd naar de winst- en verliesrekening. 

Financiële  activa tegen reële  waarde  met verwerking van waardeveranderingen in de 
winst- en verliesrekening 

Financiële activa worden eerst tegen reële waarde opgenomen en gewaardeerd. Financiële 
activa tegen  reële  waarde  met  verwerking van  waardeveranderingen  in  de  winst-  en  
verliesrekening worden na de eerste opname tegen reële waarde in de balans opgenomen 
waarbij de wijzigingen in de reële waarde in de financiële opbrengsten of financiële kosten 
in het overzicht van het totaalresultaat worden opgenomen. 

Tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerde financiële activa 

Financiële activa die als leningen en vorderingen worden geclassificeerd, worden eerst tegen 
reële waarde en na de eerste opname tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd waarbij 
de effectieve interest-methode (EIR) wordt gebruikt. De geamortiseerde kostprijs wordt 
berekend door rekening te houden met alle agio’s en disagio’s bij de verwerving en met 
honoraria of lasten die integraal deel uitmaken van de EIR. De afschrijving van de EIR is in 
de financiële opbrengsten in het overzicht van het totaalresultaat inbegrepen. De verliezen 
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die uit de bijzondere waardevermindering voortvloeien, worden in het overzicht van het 
totaalresultaat in de financiële kosten opgenomen. 

Verwijdering van de balans 

Een financieel actief (of, in voorkomend geval, een deel van een financieel actief of een 
deel van een groep van soortgelijke financiële activa) wordt niet langer in de balans 
opgenomen als:  

1) De contractuele rechten om kasstromen uit het financiële actief te ontvangen, zijn 
vervallen; 

2) De Groep zijn rechten om kasstromen uit het financiële actief te ontvangen, heeft 
overgedragen; of 

3) De Groep een contractuele verplichting is aangegaan om de ontvangen kasstromen aan 
een of  meerdere  ontvangende  partijen  binnen  een  overeenkomst te  betalen  en  als  
aan  de volgende voorwaarden is voldaan: 
a) De Groep is niet verplicht om bedragen aan de eventuele ontvangende partijen te 

betalen tenzij het equivalente bedragen uit het oorspronkelijke actief ontvangt; 
b) Het  is  de  Groep  op  grond  van  de  bepalingen  van  het overdrachtscontract niet 

toegestaan om het oorspronkelijke actief te verkopen of tot zekerheid te stellen, op 
een andere wijze dan als zekerheid voor de uiteindelijke ontvangende partijen voor 
de verplichting om hun kasstromen te betalen; en 

c) De  Groep  heeft  een  verplichting  om  eventuele  kasstromen  die  zij  namens  de 
eventuele ontvangende partijen ontvangt, onverwijld over te maken. 

 
Bijzondere waardeverminderingen van financiële activa 

Op elke verslagdatum beoordeelt de Groep of er objectief bewijs is dat een financieel actief 
of een groep van financiële activa een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Er 
wordt verondersteld dat een financieel actief of een groep van financiële activa een 
bijzondere waardevermindering heeft ondergaan als, en enkel als, er objectief bewijs is van 
een bijzondere waardevermindering ten gevolge van één of meerdere gebeurtenissen die 
zich na de eerste opname van het actief hebben voorgedaan (een opgelopen 
‘verliesgebeurtenis’) en als die verliesgebeurtenis een invloed heeft op de geschatte 
toekomstige kasstromen van het financiële actief of de groep van financiële activa die op 
een betrouwbare manier kunnen worden geschat. 

Als er objectief bewijs is dat er zich een bijzondere waardevermindering heeft voorgedaan, 
wordt de waarde van het verlies gewaardeerd als het verschil tussen de boekwaarde van het 
actief en de contante waarde van de geschatte toekomstige kasstromen (exclusief de 
toekomstige verwachte kredietverliezen die nog niet werden opgelopen). De contante 
waarde van de geschatte toekomstige  kasstromen  wordt tegen  de  originele  effectieve  
rentevoet verdisconteerd.  Als  een lening een variabele rentevoet heeft, is de 
disconteringsvoet voor het waarderen van bijzondere waardeverminderingen, de huidige 
effectieve rentevoet. 

In het geval van aandelen aan de aandeelhouders die geclassificeerd zijn als AFS, zouden 
objectieve bewijzen een significante of langdurige daling van de reële waarde van de 
investering onder de kostprijs omvatten. ‘Significant’ wordt geëvalueerd tegen de 
oorpronkelijke investeringskosten en ‘langdurig’ tegen de periode waarin de reële waarde 
lager is dan de oorspronkelijke kostprijs. Wanneer er sprake is van een waardevermindering, 
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wordt het gecumuleerde verlies – gemeten als het verschil tussen de aanschaffingswaarde 
en de huidige reële waarde, verminderd met eventuele bijzondere waardeverminderingen 
op de investering die eerder in de winst- en verliesrekening is opgenomen – verwijderd uit 
de overige elementen van het totaalresultaat en opgenomen in de winst-en verliesrekening. 
Waardeverminderingsverliezen op aandelen worden niet omgekeerd via de winst-en 
verliesrekening; verhogingen in de reële waarde na bijzondere waardeverminderingen 
worden opgenomen in de overige elementen van het totaalresultaat. 

De boekwaarde van het actief wordt via het gebruik van een voorziening verlaagd en de 
waarde van het verlies wordt in het overzicht van het totaalresultaat opgenomen. 

7.6.12. Geldmiddelen en kasequivalenten 

Geldmiddelen en deposito’s op korte termijn in de balans omvatten de geldmiddelen op de 
bank en contante geldmiddelen en deposito’s op korte termijn met een resterende looptijd 
van drie maanden of minder. 

In het kader van het geconsolideerde kasstroomoverzicht bestaan geldmiddelen en 
kasequivalenten uit geldmiddelen en korte-termijn deposito’s, zoals die hierboven werden 
gedefinieerd, min de negatieve banksaldi.  

7.6.13. Financiële verplichtingen 

De Groep heeft enkel financiële verplichtingen die tegen geamortiseerde kostprijs worden 
gewaardeerd en derivaten die tegen reële waarde worden gewaardeerd met verwerking van 
waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening. 

Die financiële verplichtingen worden eerst tegen reële waarde plus rechtstreeks toe te 
rekenen transactiekosten opgenomen en worden aan de hand van de effectieve rente-
methode (EIR) tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd. Winsten en verliezen worden in 
het overzicht van het totaalresultaat opgenomen als de verplichtingen niet langer in de 
balans worden opgenomen, alsook via het afschrijvingsproces van de effectieve interest-
methode (EIR). 

Een financiële  verplichting wordt niet langer in  de balans opgenomen  als de verplichting 
werd nagekomen of ontbonden, of afloopt. 

Financiële activa en financiële verplichtingen worden in de balans gesaldeerd en de 
nettowaarde wordt in de balans gerapporteerd als, en enkel als, er een afdwingbaar recht 
is om de opgenomen waarden te salderen en als er een intentie is om de verplichtingen op 
netto basis af te wikkelen of om de activa te realiseren en tegelijkertijd de verplichtingen 
af te wikkelen. 

7.6.14. Reële waarde 

De Groep waardeert financiële instrumenten zoals derivaten aan de reële waarde op de 
balansdatum. Financiële instrumenten die aan historische kostprijs gewaardeerd worden 
besproken in toelichting 7.22. 

De reële waarde is de prijs die zou ontvangen worden bij de verkoop van een actief of zou 
betaald worden bij de overdracht van een schuld bij een normale transactie tussen 
marktactoren op de datum van waardering. De reële waarde is gebaseerd op de 
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veronderstelling dat de transactie waarbij een actief verkocht wordt of een overdracht van 
schuld gerealiseerd wordt plaatsvind op ofwel: 

 De markt voor het actief of schuld, of 
 Als er geen markt is voor het actief of schuld, de markt waar het meeste voordeel kan 

gehaald worden uit de transactie 
 
De reële waarde van een actief of schuld wordt bepaald gebruik makende van de assumpties 
die marktactoren zouden gebruiken wanneer zij de prijs bepalen van een actief of schuld, 
er van uit gaande dat de marktactoren in hun economisch eigenbelang handelen. 

Alle activa en schulden, waarvoor een reële waarde bepaald is of kenbaar gemaakt wordt in 
de jaarrekening, worden ingedeeld in categorieën op basis van de reële waarde hiërarchie 
van toepassing op de gebruikte waarderingsmethode. Deze hiërarchie kent 3 niveaus om de 
input die gebruikt kan worden, om een reële waarde bepaling te realiseren, in te delen. Het 
actief of de schuld wordt ingedeeld op het laagste niveau dat van toepassing is op de reële 
waarde bepaling.  

Niveau 1 – Op een publieke beurs genoteerde (onaangepaste) marktprijzen in een actieve 
markt voor identieke activa of schulden; 
Niveau 2 – Waarderingstechnieken waarbij het laagste niveau van input dat gebruikt is voor 
de waardering direct of indirect object te observeren valt; 
Niveau 3 - Waarderingstechnieken waarbij het laagste niveau van input dat gebruikt is voor 
de waardering niet te observeren valt. 
 
Voor activa en schulden die op langdurige basis opgenomen zijn in de jaarrekening bepaalt 
de Groep of er transfers zijn gebeurd tussen de verschillende niveaus in de hiërarchie door 
op het einde van elke rapporteringsperiode de geschikte categorie opnieuw in te schatten 
(op basis van het op het laagste niveau dat van toepassing is op de reële waarde bepaling) 

7.6.15. Afgeleide financiële instrumenten en hedge accounting 

De Groep gebruikt enkel renteswaps als afgeleide financiële instrumenten om de 
renterisico’s op rentedragende leningen af te dekken. Dergelijke afgeleide financiële 
instrumenten worden eerst tegen  reële  waarde  opgenomen  op  de  dag  waarop  een  
derivaatcontract  wordt  afgesloten  en worden na de eerste opname tegen reële waarde 
geherwaardeerd. Derivaten worden als financiële activa  gewaardeerd als de reële  waarde  
positief  is en als financiële verplichtingen als de reële waarde negatief is. 

In het algemeen past de Groep geen hedge accounting toe. Alle winsten of verliezen ten 
gevolge van wijzigingen in de reële waarden van derivaten worden rechtstreeks in het 
overzicht van het totaalresultaat opgenomen.  

7.6.16. Voorzieningen 

Voorzieningen worden opgenomen als de Groep een bestaande (wettelijke of feitelijke) 
verplichting heeft als gevolg van een gebeurtenis uit het verleden, als het waarschijnlijk is 
dat een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen, noodzakelijk zal 
zijn om de verplichting af te wikkelen  en  als  er  een  betrouwbare  schatting van  de  
waarde  van  de  verplichting kan  worden gemaakt. 
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7.6.17. Personeelsbeloningen 

Pensioenplannen 

De Groep heeft alleen toegezegde bijdrage regelingen voor de arbeidsovereenkomsten welke 
aangegaan zijn vanaf eind 2012 en welke worden geboekt als kosten voor 
personeelsbeloningen in de winst- en verliesrekening in de periode waarin de diensten 
worden gepresteerd door de werknemers. 

De Belgische toegezegde bijdrage pensioenplannen zijn onderheving aan wettelijke 
minimale rendementen, welke momenteel 3,25% op werkgeversbijdragen en 3,75% op 
werknemersbijdragen bedraagt. Deze rendementen werden gewijzigd bij wet op 18 
december 2015 en zijn van toepassing vanaf 2016 waarbij een nieuw minimum variabel 
rendement wordt bepaald op basis van de OLO interestvoeten, met een minimum van 1,75% 
en een maximum van 3,75%. Deze plannen kwalificeren in theorie als een toegezegde 
pensioenregeling. Rekening houdend met de historische discussies op het niveau van de IFRIC 
met betrekking tot de boekhoudkundige verwerking van deze specifieke plannen en waarbij 
de bijdragen onderheving zijn aan een minimaal gegarandeerde rendement, is de Groep van 
oordeel dat de toepassing van de "projected unit credit”-methode problematisch is en geen 
getrouw beeld van de verplichting zou weergeven. 

De Groep heeft een retrospectieve benadering toegepast waarbij de netto verplichting in de 
balans wordt geboekt als de som van de positieve verschillen, bepaald per individuele 
participant, tussen de minimum gegarandeerd reserves en de geaccumuleerde bijdragen op 
basis van de actuele rendementen op datum van verslaggeving. 

Waardevermeerderingsbonus 

De Groep heeft bepaalde personen een waardevermeerderingsbonus toegekend. Dat 
betekent dat die personen bij bepaalde gebeurtenissen een percentage van de stijging in de 
waarde van het eigen vermogen  van  een  entiteit  ontvangen,  rekening  houdend  met  
bepaalde  vereisten  inzake  de toekenning. De Groep verwerkt die 
waardevermeerderingsbonussen als een vergoeding na uitdiensttreding waarbij de kosten 
van het voordeel over de toezeggingsperiode op basis van de “projected unit credit”-
methode worden opgenomen. De lasten omvatten de aan het dienstjaar toegerekende  
pensioenkosten  en  de  in  baten  opgenomen  actuariële  winsten  en  verliezen  en worden  
onder  “Algemene  beheerskosten”  in  het overzicht van  het totaalresultaat opgenomen. 
Conform het beleid van het bedrijf worden alle actuariële winsten en verliezen die tijdens 
de huidige periode worden gegenereerd, systematisch in de winst- en verliesrekening 
opgenomen. 

De Groep heeft de waardevermeerderingsbonus beëindigd in 2014 en afgehandeld gedurende 
2016. 

7.6.18. Eigen aandelen 

De eigen-vermogensinstrumenten van de Groep die worden teruggekocht (eigen aandelen) 
worden tegen  kostprijs  opgenomen  en  van  het eigen  vermogen  afgetrokken.  Bij  de  
aankoop, verkoop, uitgifte of annulering van de eigen-vermogensinstrumenten van de Groep 
worden er geen winsten of verliezen in het overzicht van het totaalresultaat opgenomen. 
Verschillen tussen de boekwaarde en de vergoeding, als ze opnieuw worden uitgegeven, 
worden in agio opgenomen. Stemrechten met betrekking tot de eigen aandelen worden door 
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de Groep opgeheven en er worden geen dividenden aan toegekend, zoals voorzien in de 
Belgische wetgeving. Aandelenopties die tijdens de verslagperiode werden uitgeoefend, 
worden met eigen aandelen vereffend. 

7.6.19. Omzeterkenning 

Opbrengsten worden erkend als het waarschijnlijk is dat de economische voordelen naar de 
Groep zullen  stromen  en  als  de  opbrengsten  betrouwbaar  kunnen  worden  gewaardeerd,  
ongeacht wanneer de betaling wordt gedaan. Opbrengsten worden tegen reële waarde van 
de ontvangen of te ontvangen vergoeding gewaardeerd, rekening houdend met de 
contractueel bepaalde betalingsvoorwaarden en exclusief belastingen of accijnzen. 

De Groep beoordeelt zijn opbrengstregelingen aan de hand van specifieke criteria om te 
bepalen of het als principaal of agent optreedt. De Groep heeft geconcludeerd dat het in al 
zijn opbrengstregelingen als principaal optreedt. 

De Groep rapporteert voor interne doeleinden een overzicht van het totaalresultaat 
gegroepeerd per business unit (BU), abstractie makend van de onderliggende legale 
entiteiten  waarin  de  verschillende BU’s actief  zijn. De  Groep  heeft de  volgende  business  
units: Reclame, Films, Post-productie, Interactief (Digitaal) en Globale diensten. 

Door de korte-termijn aard van reclameproducties wordt de omzet erkend op moment van 
aflevering aan de klant. Als de productie of opname plaatsheeft over een periode van meer 
dan 6 maanden, of wanneer de verwachte omzet meer dan 5% is van de business unit omzet, 
wordt de omzet erkend op basis van de fase van voltooiing op basis van de gemaakte kosten.  

Voor films en televisieseries waar de vennootschap optreedt als filmproducent en het de 
significante intellectuele eigendomsrechten van de film behoudt, wordt de omzet erkend 
wanneer de significante risico’s en voordelen gerelateerd aan de eigendomsrechten 
getransfereerd zijn op basis van een verkoop of licentie en de “answer print” werd 
afgeleverd aan een derde partij. Echter, wanneer de fondsen van het project 
voorgedefinieerd zijn en de distributierechten getransfereerd zijn voor de start van de 
productie (wat typisch het geval is voor Belgische producties), wordt de omzet erkend op 
basis van de fase van voltooiing.  

Voor films en televisieseries waar de vennootschap optreedt als een productie 
onderaannemer en er geen significante intellectuele eigendomsrechten behouden worden, 
wordt omzet ook erkend op basis van de fase van voltooiing.  

 
Overige verkoop van goederen 

De opbrengsten uit de  verkoop van  goederen  worden  opgenomen als de  wezenlijke risico’s 
en voordelen van eigendom van de goederen aan de koper zijn overgedragen, doorgaans als 
de goederen worden geleverd. 

Rentebaten 

Voor alle financiële instrumenten die tegen geamortiseerde kostprijs worden gewaardeerd, 
worden de rentebaten opgenomen aan de hand  van de effectieve  intrestvoet methode 
(EIR). Dat is de rentevoet  die  de  geschatte  toekomstige  geldbetalingen  of  -ontvangsten  
tijdens  de  verwachte looptijd van het financiële instrument of, indien relevant, een kortere 
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periode, exact verdisconteert tot de netto boekwaarde van het financiële actief of de 
financiële verplichting. Rentebaten worden in financiële opbrengsten in het overzicht van 
het totaalresultaat opgenomen. 

Dividenden 

De opbrengsten worden opgenomen als het recht van de Groep om de betaling te ontvangen, 
werd vastgesteld. 

7.6.20. Overheidssubsidies 

Overheidssubsidies worden opgenomen als er redelijke zekerheid is dat de subsidie zal 
worden verkregen  en  dat alle  aan  de  subsidie  gekoppelde  voorwaarden  zullen  worden  
vervuld.  Als  de subsidie betrekking heeft op de ontwikkelingskosten of andere lasten, wordt 
ze systematisch als baten opgenomen over de periode die nodig is om de subsidie toe te 
rekenen aan de kosten die ze moet compenseren. Als de  subsidie betrekking heeft op  een 
film of  televisieserie  wordt ze  als uitgestelde baten opgenomen en over de verwachte 
afschrijvingsperiode van het gerelateerde film- of televisierecht in gelijke bedragen aan de 
baten overgedragen. 

Als een deel van de overheidssubsidie terug betaalbaar wordt (uit de distributie-inkomsten), 
wordt het bedrag eerst van de uitgestelde baten afgetrokken  met de rest als kostprijs  van 
de omzet, eveneens wordt er een overeenstemmende schuld wordt erkend. 

7.6.21. Belastingssubsidie (“Tax Shelter”) voor de audiovisuele industrie zoals voorzien in 
de Belgische wetgeving 

Geldmiddelen uit belastingssubsidie overeenkomsten (“Tax shelters”) die met privé-
investeerders  worden  afgesloten tot 2014, worden  initieel  als  rentedragende  leningen  
(deel  lening)  en  als  uitgestelde  baten  (deel  eigen vermogen) opgenomen. De uitgestelde 
baten worden verminderd met de geldmiddelen die moeten worden betaald als gevolg van 
het uitoefenen van putopties door de investeerders. De uitgestelde baten worden erkend als 
omzet op basis van de fase van voltooiing van de gerelateerde film, televisieserie of reclame. 

Als de Groep de investeerder van de belastingsubsidie (“Tax shelter”) zijn recht op de 
distributie-inkomsten moet betalen, wordt het bedrag eerst van de uitgestelde baten 
afgetrokken met de rest als kostprijs van de  omzet.  De  verplichting  wordt opgenomen  op  
het  moment dat de  Groep  een  betrouwbare schatting van de distributie-inkomsten kan 
uitvoeren. 

De wetgeving met betrekking tot belastingssubsidie overeenkomsten (“Tax shelters”) werd 
aangepast en is van toepassing voor nieuwe overeenkomsten vanaf kalenderjaar 2015. Onder 
de nieuwe regeling worden de ontvangen geldmiddelen uit de contracten afgesloten met 
privé investeerders geboekt als uitgestelde omzet. De uitgestelde omzet wordt in resultaat 
genomen als omzet op basis van de fase van voltooiing van de gerelateerde film, 
televisieserie of reclame. De geldmiddelen zijn niet-terugbetaalbaar met uitzondering van 
een vaste interest welke betaald zal worden op het einde van de overeenkomst. 

7.6.22. Overige financiële opbrengsten en kosten 

De overige financiële opbrengsten en kosten omvatten hoofdzakelijk de wijzigingen in reële 
waarde van derivaten en andere financiële instrumenten die tegen reële waarde worden 
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gewaardeerd met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening, 
valutawinsten of -verliezen en bank gerelateerde lasten. 

7.6.23. Belastingen 

Actuele winstbelastingen op het resultaat 

Op het einde van elke periode worden actuele belastingvorderingen en 
belastingverplichtingen gewaardeerd tegen het bedrag dat naar verwachting van de 
belastinginstanties wordt teruggevorderd of aan de belastinginstanties wordt betaald. De 
belastingvoet en belastingwetten die worden gebruikt om de waarde te berekenen, zijn die 
waarvan het wetgevingsproces op de verslagdatum is afgesloten. 

Het management evalueert regelmatig de posities die het in de belastingaangiften inneemt 
met betrekking tot situaties waarin de toepasselijke belastingregelingen aan interpretatie 
zijn onderworpen en legt, waar nodig, voorzieningen vast.  

Uitgestelde belastingen 

De  uitgestelde  belastingen  worden  berekend  volgens  de  “liability”  methode  op  de  
tijdelijke verschillen op de verslagdatum tussen de fiscale boekwaarden van de activa en 
verplichtingen en de boekwaarden voor financiële verslaggevingsdoeleinden. 

De uitgestelde belastingverplichtingen worden voor alle belastbare tijdelijke verschillen 
opgenomen. De uitgestelde belastingvorderingen worden opgenomen voor alle aftrekbare 
tijdelijke verschillen en het overdragen van ongebruikte belastingkredieten en ongebruikte 
belastingverliezen, voor zover het waarschijnlijk is dat de belastbare winst waartegen de 
aftrekbare tijdelijke verschillen en het overdragen van ongebruikte belastingkredieten en 
ongebruikte belastingverliezen kunnen worden gebruikt, beschikbaar zal zijn. 

De boekwaarde van de uitgestelde belastingvorderingen wordt op elke verslagdatum herzien 
en verminderd als het niet langer waarschijnlijk is dat er voldoende belastbare winst 
beschikbaar zal zijn  om  de  volledige  of  een  deel  van  de  uitgestelde  belastingvordering  
te  gebruiken.  Niet- opgenomen uitgestelde belastingvorderingen worden op elke 
verslagdatum opnieuw beoordeeld en worden opgenomen als het waarschijnlijk is geworden 
dat de toekomstige belastbare winsten de mogelijkheid bieden om de uitgestelde 
belastingvordering terug te vorderen. 

Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen worden tegen de belastingvoet 
gewaardeerd die naar verwachting van toepassing zal zijn in het jaar waarin de vordering 
wordt gerealiseerd of de verplichting wordt afgewikkeld, op basis van de belasting voeten 
(en belastingwetten) waarvan het wetgevingsproces op de verslagdatum is afgesloten. 

De uitgestelde belastingvorderingen en uitgestelde belastingverplichtingen worden 
gesaldeerd als er een in rechte afdwingbaar recht is om de actuele belastingvorderingen 
tegen de actuele belastingverplichtingen te salderen en als de uitgestelde belastingen 
betrekking hebben op dezelfde belastbare entiteit en dezelfde belastinginstantie. 

Omzetbelasting 

Opbrengsten, kosten en activa worden opgenomen na aftrek van de waarde van de Belasting 
op Toegevoegde Waarde (BTW), behalve: 
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 Als de BTW die bij de aankoop van activa of diensten werd opgelopen, niet bij de 
belastinginstantie kan worden teruggevorderd. In dat geval wordt de BTW, 
afhankelijk van de situatie, als deel van de kosten van de overname van het actief of 
als deel van de last opgenomen. 

 Vorderingen en te betalen posten die met de waarde van de BTW inbegrepen, worden 
opgenomen. 

 
De nettowaarde van de BTW die van de belastinginstantie kan worden teruggevorderd, of 
aan de belastinginstantie moet worden betaald, is als deel van de vorderingen of te betalen 
posten in de balans opgenomen. 

7.7. Significant beoordelingen, schattingen en assumpties  

Het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening van de Groep vereist dat het 
management beoordelingen doet en schattingen en veronderstellingen maakt die een 
invloed hebben op de gerapporteerde waarden van de opbrengsten, kosten, activa en 
verplichtingen, en op de begeleidende informatieverschaffing. Onzekerheid over die 
veronderstellingen en schattingen kan leiden tot resultaten die in de toekomst een 
wezenlijke aanpassing van de boekwaarde van de desbetreffende activa of verplichtingen 
vereisen. 

7.7.1. Schattingen en assumpties 

Hieronder vindt u een beschrijving van de belangrijkste veronderstellingen met betrekking 
tot de toekomst en andere belangrijke bronnen van schattingsonzekerheden op de 
verslagdatum die het materiële risico inhouden dat ze binnen het volgende boekjaar een 
aanzienlijke aanpassing aan de boekwaarden van activa en verplichtingen veroorzaken. De 
Groep baseerde zijn veronderstellingen en schattingen op de parameters die beschikbaar 
waren op het moment dat de geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld. De bestaande 
omstandigheden en veronderstellingen over toekomstige ontwikkelingen kunnen echter 
veranderen als gevolg van marktveranderingen of omstandigheden waarover de Groep geen 
controle heeft. Dergelijke veranderingen worden in de veronderstellingen weerspiegeld op 
het moment dat ze zich voordoen. 

Omzeterkenning - % van voltooiing 

De Groep gebruikt de percentage van voltooiing methode voor films, televisieseries en 
reclames. Het gebruik van het percentage van voltooiing vereist dat de Groep de 
rechtstreeks aan de totale geschatte productiekosten toe te rekenen productiekosten die 
tot op afsluitdatum werden opgelopen, bepaalt. De boekwaarde van onderhanden productie 
bedraagt K€ 1 199 in 2017 (K€ 1 866 in 2016). 

De boekwaarde van de film- en televisierechten werd grotendeels gefinancierd via 
belastingssubsidie overeenkomsten (“Tax shelters”), door co-producers en 
overheidssubsidies. Die worden als uitgestelde baten opgenomen op basis van de percentage 
van voltooiing. De boekwaarde van de uitgestelde baten met betrekking tot films bedraagt 
K€ 802 in 2017 (K€ 3 980 in 2016), zoals in toelichting 7.20 beschreven is. 
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Reële waarde van de afgeleide instrumenten 

De derivaten van de Groep worden niet op een actieve markt verhandeld en de reële waarde 
van die derivaten wordt op basis van waarderingstechnieken door de financiële instelling 
bepaald. De waarderingstechnieken omvatten hoofdzakelijk veronderstellingen die 
gebaseerd zijn op de bestaande marktomstandigheden op balansdatum. De boekwaarde van 
de verplichting voor derivaten bedraagt K€ 0 in 2017 (K€ 21 in 2016). 

Bedrijfscombinaties 

De Groep bepaalt en wijst de aankoopprijs toe van een verworven activiteit aan de 
verworven activa en de aangenomen verplichtingen op datum van de acquisitie. Het proces 
van de toewijzing van de aankoopprijs vereist dat de Groep belangrijke schattingen en 
veronderstellingen maakt, waaronder:  

 

 de geschatte reële waarde van de verworven immateriële vaste activa; en 
 de geschatte reële waarde van de materiële vaste activa 

Terwijl de Groep bij het proces van de toewijzing van de aankoopprijs gebruikt maakt van 
de beste inschattingen en veronderstellingen om op een correcte wijze de verworven activa 
en aangenomen verplichtingen te waarderen op datum van acquisitie, kenmerken onze 
schattingen en veronderstellingen een inherente onzekerheid en kunnen verder verfijnd 
worden. Voorbeelden van de belangrijke schattingen bij het waarderen van bepaalde 
immateriële vaste activa dat de Groep heeft verworven of kan verwerven in de toekomst, 
zijn, maar zijn niet beperkt tot:  

 Toekomstige verwachte kasstromen uit klantencontracten en relaties; 
 De reële waarde van materiële vaste activa; 
 De reële waarde van uitgestelde baten en; 
 De verdisconteringsvoeten 

Op aandelen gebaseerde betalingen 

De Groep meet de kost van op aandelen gebaseerde betalingen aan werknemers aan de hand 
van de reële waarde van het onderliggend eigenvermogensinstrument op de datum van 
verslaggeving. De Groep heeft het “Black-Scholes” waarderingsmodel toegepast om de reële 
waarde te schatten. Het gebruik van dit model vereist dat het management bepaalde 
assumpties maakt met betrekking tot de volatiliteit en verwachte levensduur van de 
eigenvermogensinstrumenten. De assumpties gebruikt voor het schatten van de reële waarde 
worden verder besproken in toelichting 7.18 en worden als volgt geschat: 

 

 De verwachte volatiliteit wordt geschat op basis van de gemiddelde jaarlijkse 
volatiliteit van een aantal sectorgenoten; 

 De verwachte levensduur van de warranten is geschat op de contractuele duur van 
de warranten bij gebrek aan historische patronen betreffende de uitvoering van 
warranten; 

 De reële waarde van de aandelen wordt bepaald op basis van de toegepaste 
waardering als deel van de eigen vermogen transacties gedurende 2015. Aangezien 
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de Groep niet beursgenoteerd is en bij gebrek aan nieuwe eigen vermogen transacties 
in 2017 en 2016 is de reële waarde niet gewijzigd; 

 De opbrengst van dividenden wordt geschat aan de hand van de historische dividend 
uitkeringen van de Groep. Momenteel zijn deze nul aangezien 75 Sunset geen 
historiek van dividend uitkeringen heeft en er geen dividend uitkeringen zullen zijn 
in 2017. 

7.8. Bedrijfscombinaties 

Gedurende het boekjaar 2017 werden er geen acquisities gedaan die beantwoorden aan de 
definitie van een bedrijfscombinatie. 

Er zijn geen wijzigingen gebeurd voor de bedrijfscombinaties afgesloten in 2016.  

7.9. Film en televisieseries in uitvoering 

De wijzigingen in de boekwaarde van de film en televisieserie in uitvoering kunnen als volgt 
gepresenteerd worden: 

in 000€ 
 Films  Series  Overige  Totaal 

Aanschaffingswaarde             

Op 1 januari 2016  14 463  15 610 389  30 462

Investeringen −  − −  −

Op 31 december 2016  14 463  15 610 389  30 462

Investeringen −  − −  −

Op 31 december 2017  14 463  15 610 389  30 462

    

Afschrijvingen             

Op 1 januari 2016  -14 301  -14 297 -331  -28 929

Afschrijvingen -162  -1 313 -58  -1 533

Op 31 december 2016  -14 463  -15 610 -389  -30 462

Afschrijvingen −  − −  −

Op 31 december 2017  -14 463  -15 610 -389  -30 462

    

Netto boekwaarde         

Op 31 december 2017 −  − −  −

Op 31 december 2016 −  − −  −

Op 1 januari 2016 162  1 313 58  1 533

 

De boekwaarde op 1 januari 2016 heeft voornamelijk betrekking op films (zoals Into The 
Blue, Sprakeloos, Face The Wind) en series (zoals Tabula Rasa) welke uitgebracht werden in 
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2016. In 2016 en 2017 werden alle film en serie projecten boekhoudkundig verwerkt als 
producties in uitvoering. 

Er werden geen bijzondere waardeverminderingen geboekt in 2017 en 2016. 

7.10. Materiële en immateriële vaste activa 

De wijzigingen in de boekwaarde van de materiële vaste activa is als volgt:  

in 000€ 
 Gebouwen  

Operation-
ele uitrus-

tingen  
Financiële 

leasing  Overige   Totaal 

Aanschaffingswaarde                

Op 1 januari 2016  2 547  2 373 123 799  5 842

Investeringen −  162 − 16  178

Bedrijfscombinatie 49  5 − 3  57

Verkopen en buitengebruikstellingen -1 201  -11 -13 −  -1 225

Omrekening vreemde valuta 41  28 4 12  85

Op 31 december 2016  1 436  2 557 114 830  4 937

Investeringen 51  319 − 306  676

Omrekening vreemde valuta -167  -111 -14 -56  -348

Op 31 december 2017  1 320  2 765 100 1 080  5 265

    

Afschrijvingen                

Op 1 januari 2016  -646  -1 626 -62 -436  -2 770

Afschrijvingen -185  -407 -30 -59  -681

Verkopen en buitengebruikstellingen 472  − − −  472

Omrekening vreemde valuta -11  -25 -4 -7  -47

Op 31 december 2016  -370  -2 058 -96 -502  -3 026

Afschrijvingen -134  -320 − -80  -534

Verkopen en buitengebruikstellingen −  6 − −  6

Omrekening vreemde valuta 41  77 12 23  153

Op 31 december 2017  -463  -2 295 -84 -559  -3 401

    

Netto boekwaarde           

Op 31 december 2017 857  470 16 521  1 864

Op 31 december 2016 1 066  499 18 328  1 911

Op 1 januari 2016 1 901  747 61 363  3 072
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De investeringen gedurende 2017 hebben voornamelijk betrekking op kantoorbenodigdheden 
en meubilair & uitrusting. De investeringen in 2016 hebben voornamelijk betrekking op IT 
hardware in het kader van een wereldwijde hernieuwing van de IT uitrusting. Er zijn geen 
zekerheden gevestigd op de materiële vaste activa als waarborg voor verplichtingen. 

De verkoop van gebouwen in 2016 is gerelateerd aan de verkoop van het gebouw van de 
Groep aan de ultieme moedervennootschap 75 Sunset SA. 

Goodwill 

De goodwill heeft betrekking op de acquisitie van LA Initials en bedraagt K€ 370 per 31 
december 2017 en 2016. Management heeft een bijzondere waardeverminderingsanalyse 
uitgevoerd op de CGU LA Initials. De realiseerbare waarde is geschat op basis van haar 
waarde-in-gebruik, dit is de de verdisconteerde waarde op basis van de gebudgetteerde vrije 
pre-tax kasstromen in 2018 en een perpetuele groevoeit van 0%. De pre-tax gewogen 
gemiddelde kapitaalskost (GGKK) is geschat op 7,65%. De voornaamste assumpties betreffen 
de omzetgroei, het bruto marge percentage en de overhead kosten.  

Op basis van de uitgevoerde bijzondere waardeverminderingsanalyse, heeft management 
bepaalt dat er geen bijzondere waardevermindering nodig is op goodwill en geen enkele 
redelijke wijziging in de assumpties zou leiden tot een bijzondere waardeverminderingskost. 

Immateriële vaste activa 

De wijziging in de boekwaarde van de immateriële vaste activa is als volgt:  
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in 000€ 
 Software  Merken  Overige  Totaal 

Aanschaffingswaarde             

Op 1 januari 2016  1 560 −    1 560

Investeringen 30 − −  30

Bedrijfscombinatie − 348 355  703

Omrekening vreemde valuta 4 − −  4

Op 31 december 2016  1 594 348 355  2 297

Investeringen 21 − −  21

Verkopen en buitengebruikstellingen − − -177  -177

Omrekening vreemde valuta -19 − −  -19

Op 31 december 2017  1 596 348 178  2 122

   

Afschrijvingen             

Op 1 januari 2016  -585 − −  -585

Afschrijvingen -316 − -89  -405

Andere −     -1 −

Op 31 december 2016  -901 − -90  -991

Afschrijvingen -305 − -192  -497

Verkopen en buitengebruikstellingen − − 177  177

Omrekening vreemde valuta 9 − −  9

Op 31 december 2017  -1 197 − -105  -1 300

   

Netto boekwaarde         

Op 31 december 2017 399 348 73  820

Op 31 december 2016 693  348  265  1 306

Op 1 januari 2016 975 − −  975

 

De stijging in merken en overige hebben betrekking op de acquisitie van Initials LA op 31 
maart 2016. 

Software bevat de activatie van de aankoop en implementatie van ERP software binnen de 
Caviar Groep voor een acquisitiewaarde van K€ 1 054. Per 31 december 2017 bedragen de 
afschrijvingen voor dit immaterieel vast actief K€ 751.  

Software en andere immateriële vaste activa hebben een eindige bruikbare levensduur, voor 
de merken werd bepaald dat deze een oneindig bruikbare levensduur te hebben. 
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De bijzondere waardeverminderingsanalyse van de merken zijn mee vervat in de bijzondere 
waardeverminderingsanalyse van de goodwill aangezien deze deel maken van dezelfde CGU 
(zie hierboven). 

7.11. Investeringen in gezamenlijke en geassocieerde ondernemingen 

De Groep heeft gedurende 2017 een totaalbedrag van € 360k geïnvesteerd waarvan de 
volgende investeringen significant waren: 

 Een additionele investering in Sun Dog Productions, LLC (VSA) met een belang van 
30,19% (2016 : 23,91%), een filmproductie entiteit; 

 In Real Life LLC (VSA) met een belang van 50%; 
 

De andere niet significante deelnemingen die de Groep heeft per 31 december 2017 zijn: 

 The Force, LLC (VSA) met een deelneming van 41,83%, een filmproductie entiteit; 
 The Making Of NV (BE) met een deelneming van 33,33% (speciaal vehikel welke 

belastingssubidie overeenkomsten (“Tax shelter”) onder de Belgische wetgeving voor 
audiovisuele producties aanbiedt); 

 Hurea BVBA (BE) met een belang van 19,5%; 
 Yume VR BVBA (BE) met een belang van 19,5%; 
 Various Film BVBA met een belang van 19,5%; 

 
De significante geassocieerde en gezamenlijke ondernemen worden hieronder besproken. 
 
De samenvattende financiële informatie van Sun Dog Productions, LLC wordt onderstaand 
weergegeven: 

Samenvattende financiële informatie 
in 000€ 

 2017  2016 

Balans       

Vlottende activa 10  65

Vaste activa −  1 579

Kortlopende verplichtingen −  -118

Langlopende verplichtingen −  −

Eigen vermogen van de aandeelhouders 10  1 526

 
Winst-en verliesrekening       

Omzet 1 508  −

Winst (verlies) -2  -1

 
Groepsaandeel in de netto activa van de joint ventures  3  365

Goodwill bij overname  −  −

Totaal in balans  3  365
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De vlottende activa bevatten in 2017 enkel geldmiddelen en kasequivalenten. 

De samenvattende financiële informatie van In Real Life LLC wordt onderstaand 
weergegeven: 

Samenvattende financiële informatie 
in 000€ 

 
In Real 

Life  

Balans     

Vlottende activa 267  

Vaste activa −  

Kortlopende verplichtingen -52  

Langlopende verplichtingen −  

Eigen vermogen van de aandeelhouders 215  

 
Winst-en verliesrekening     

Omzet 20  

Winst (verlies) 15  

 
Groepsaandeel in de netto activa van de joint ventures  107  

Goodwill bij overname  79  

Totaal in balans  186  

 

De vlottende activa bevatten geldmiddelen en kasequivalenten voor een bedrag van K€ 20. 

De geassocieerde en gezamenlijke ondernemingen hebben geen voorwaardelijke 
verplichtingen of kapitaalverplichtingen per eind 2017. 

7.12. Overige financiële activa 

De overige financiële activa bevatten het volgende: 

in 000€ 
 2017   2016 

Vorderingen op verbonden partijen  1 227  1 985

Aandelen gewaardeerd aan reële waarde ("voor verkoop beschikbaar")  1 000  1 070

Borgstellingen  186  220

Overige  480  −

Totaal  2 893  3 275

 

De “voor verkoop beschikbare” aandelen, welke gewaardeerd werden aan reële waarde, zijn 
aandelen in de moeder vennootschap 75 Sunset welke verworven werden eind 2015. Deze 
aandelen worden aangehouden door de vennootschap Caviar LA om gebruikt te worden in 
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een aandelenoptieplan. De reële waarde van de aandelen is gebaseerd op een waardering 
toegepast als deel van de eigen vermogen transacties gedurende 2015. Aangezien de Groep 
niet beursgenoteerd is en bij gebrek aan enige nieuwe eigen vermogen transacties die een 
redelijke indicatie van de reële waarde geven, is de reële waarde in 2017 en 2016 niet 
gewijzigd. We verwijzen naar de sectie op aandelen-gebaseerde betalingen  voor de details 
omtrent het aandelenoptieplan. 

De categorie Overige heeft voornamelijk betrekking op financiële vorderingen op derde 
partijen in de Verenigde Staten van Amerika. 

7.13. Producties in uitvoering 

De producties in uitvoering bevatten films, TV series en reclame. In 2017  bedraagt de 
boekwaarde van de producties in uitvoering K€ 1 199 (2016: K€ 1 866), deze zijn 
voornamelijk gerelateerd aan het productie werk van Caviar Antwerp (Films), Caviar LA 
(reclame), The Rider (Films) en Caviar Londen (Reclame). 

Films, televisieseries en reclames in uitvoering zijn boekhoudkundig verwerkt op basis van 
de fase van voltooiing. We verwijzen naar sectie 7.6.19 Omzeterkenning voor meer details 
met betrekking tot de fase van voltooiing-benadering. 

7.14. Handelsvorderingen 

De handelsvorderingen bevatten het volgende: 

 
in 000€ 

 2017  2016 

Handelsvorderingen  6 082  7 068

Op te maken facturen  1 160  1 973

Overige vorderingen  325  159

Waardevermindering voor dubieuze debiteuren  -6  -2

Totaal  7 561  9 198

 

De wijzigingen in de boekwaarde van de waardeverminderingen zijn als volgt: 
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in 000€ 
  

Op 1 januari 2016  -10

Toevoegingen −

Gebruik 8

Terugname −

Op 31 december 2016  -2

Toevoegingen -4

Gebruik −

Terugname −

Op 31 december 2017  -6

 

7.15. Geldmiddelen en kasequivalenten 

De geldmiddelen en de kasequivalenten bevatten het volgende: 

in 000€ 
 2017  2016 

Kas  30  32

Geldmiddelen op de bank  4 759  3 785

Kasequivalenten  −  319

Overige  -3  -12

Totaal  4 786  4 124

 

Er zijn geen beperkingen op de geldmiddelen gedurende 2017 en 2016.  

7.16. Overige kortlopende activa 

De overige kortlopende activa bevatten het volgende: 
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in 000€ 
 2017  2016 

Vorderingen op verbonden partijen  1 240  1 765

Subsidie vorderingen  800  1 091

Over te dragen kosten  301  257

Borgstellingen  1  7

Rekening couranten  60  10

Verkregen opbrengsten  1 157  26

Uitgestelde kosten  195  203

Overige  1 067  860

Totaal  4 821  4 219

 

De overige kortlopende activa zijn toegenomen in 2017 (K€ 4 821) in vergelijking met 2016 
(K€ 4 219) voornamelijk verklaard door de stijging van verkregen opbrengsten, dewelke 
gecompenseerd worden door lagere vorderingen op verbonden partijen (aandeelhouders). 

7.17. Eigen vermogen 

Kapitaal en eigen aandelen 

Het kapitaal van de moedervennootschap Caviar Group bestaat uit 100 000 aandelen in 2017 
(100 000 in 2016) zonder nominale waarde voor een totaal bedrag van K€ 5 802 in 2017 
(K€ 5 802 in 2016). 

De Groep heeft 99 eigen aandelen in 2017 (99 in 2016) voor een totaal bedrag van K€ 4 in 
2017 (K€ 4 in 2016).  

Er zijn geen verschillen in rechten tussen de aandelen. 

De moedervennootschap heeft geen dividenden betaald gedurende 2017 en 2016, behalve 
K€ 3 dividend betaald aan het minderheidsbelang van de dochtervennootschap Diary the 
Movie. 

Geconsolideerde reserves 

in 000€ 
 2017  2016 

Wettelijke reserve  522  522

Onbeschikbare en belastingvrije reserve  4  4

Overgedragen winsten  -2 050  -3 257

Totaal  -1 524  -2 731
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Minderheidsbelang 

Het minderheidsbelang in 2017 betreft de aandelen in Caviar Paris aangehouden door een 
andere Franse vennootschap (35%), in Diary the Movie, LLC aangehouden door Cold Iron 
Pictures (50%), in Initials LA, BVBA aangehouden door de oprichters (10%), in Caviar Lab 
aangehouden door een andere Belgische vennootschap (35%), in  Caviar Films TV en Europe 
NV aangehouden door andere Belgische aandeelhouders (20%); in Roses are Blue BVBA 
aangehouden door andere Belgische aandeelhouders (44%); in Beluga Tree NV aangehouden 
door één andere Belgische aandeelhouder (44%) en in the Rider LLC aanhouden door 
verschillende andere Amerikaanse vennootschappen en aandeelhouders (36,15%).  

Het minderheidsbelang in 2016 betreft de aandelen Caviar Paris aangehouden door een 
andere Franse vennootschap (35%), in Diary the Movie, LLC aangehouden door Cold Iron 
Pictures (50%), in Initials LA, BVBA aangehouden door de oprichters (20%) en in Caviar Lab 
aangehouden door een andere Belgische vennootschap (35%). 

De minderheidsbelangen zijn niet materieel en daarom werd geen additionele toelichting 
voorzien. 

7.18. Op aandelen gebaseerde betalingen 

De Groep heeft op 1 juni 2016 aan bepaalde werknemers van zijn dochteronderneming Caviar 
LA aandelenopties toegekend die de optiehouders het recht geven om de aandelen van de 
ultieme moeder 75 Sunset SA 5 jaar na de datum van de toekenning te verwerven. Het plan 
laat een totaal aantal van 10.000 opties toe. Opties zijn uitoefenbaar tijdens de contractuele 
termijn van de opties na datum waarop de toezegging onvoorwaardelijke is geworden. 

De Groep heeft aandelen in 75 Sunset SA verworven, die als langlopende financiële activa 
worden gepresenteerd. 

De ultieme moedervennootschap 75 Sunset SA of één van haar dochterondernemingen heeft 
een terugkooprecht om de optiehouder te verplichten ten allen tijde zijn aandelen tegen 
reële waarde verkoopt. Het Plan heeft ook andere rechten en plichten die de optiehouders 
kunnen verplichten om zijn aandelen te verkopen, bijvoorbeeld in geval van een wijziging 
in controle. 

De niet-statutaire aandelenopties worden weergegeven als een contant-vereffenbaar 
aandelenoptieplan. 

 
 2017  2016 

Openstaand op 1 januari  2 355   −

Verleend   −   2 355

Verbeurd / Geannuleerd  −   −

Uitgeoefend   −   −

Openstaand op 31 december  2 355   2 355

Uitoefenbaar op 31 december   −   −
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De assumpties die per 31 december zijn toegepast zijn als volgt: 

 
 2017  2016 

Dividendrendement  0%   0%

Verwachte volatiliteit   23%   23%

Risicovrije rente  2,41%   2,45%

Contractuele levensduur   8,50   9,50

Uitoefenprijs   €   320,00    €   320,00 

Reële waarde aandelen    €   320,00    €   320,00 

Reële waarde optie  109,82   117,28

 

De totale uitgave in 2017 bedraagt K€ 54 (2016: K€ 36) en de verplichting per 31 december 
2017 bedraagt K€ 81 (2016: K€ 36). 

7.19. Rentedragende leningen 

De rentedragende leningen bevatten het volgende: 

in 000€ 
 Interestvoet  Vervaldag  2017   2016 

Hyp. Lening gebouw Brussel (1)  EURIBOR 1m + 0,78%  07/2005-01/2018 −  274

Hyp. Lening gebouw Brussel (2)  EURIBOR 1m + 0,78%  07/2005-01/2018 −  39

Hyp. Lening herfinanciering gebouw ING   EURIBOR 1m + 0,77%  11/2011-10/2016 −  8

Investeringskrediet Group  2,29%  05/2016 - 04/2023 425  491

Financieringslening Gebouw  2,26%  04/2015 - 03/2020 20  30

Financieringslening belastingen  4,25%  07/2017 - 07/2018 19  18

Caviar LA financiële lease  3,66%  05/2014-05/2017 −  12

Caviar LA Lening KeyCode  8,97%  11/2015-10/2018 28  68

Caviar LA Lening gebouw    2014-2023 405  467

Belastingssubsidie (“Tax Shelter”) leningen  6,52%  na −  60

Lening Antwerpen - herstructurering  EURIBOR 1m + 1,65%  12/2015-12/2020 1 920  2 560

Investeringskrediet Roses Are Blue  1,50%  07/2017 - 07/2020 173  −

Korte termijn bankleningen    na 1 000  1 335

Totaal        3 990  5 362

waarvan langlopend       2 229  2 911

waarvan kortlopend       1 761  2 451

 

Kredietfaciliteit 

De totale beschikbare kredietfaciliteiten bedragen K€ 7 019 in 2017 (K€ 4 816 in 2016).  De 
niet-gebruikte kredietfaciliteiten bedragen K€ 3 584 in 2017 (K€ 973 in 2016). Van de totale 
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gebruikte kredietfaciliteiten is K€ 3 285 gerelateerd aan de bankgaranties toegekend aan 
derde partijen, zoals de belastingssubsidie (“Tax shelter”) investeerders en de banken. 

Investeringskrediet verbouwing Brussel 

Deze leningen liepen oorspronkelijk af in de jaren 2016 en 2021 en werden respectievelijk 
in 2005 en 2011 aangegaan. Het gebouw is verkocht in 2016. De gerelateerde leningen 
werden terugbetaald in 2017. 

Leningen van investeerders uit belastingssubsidie overeenkomsten (“Tax shelters”) 
conform de Belgische wetgeving voor audiovisuele producties 

De leningen uit belastingssubsidie overeenkomsten (“Tax shelters”) worden als 
kortlopend gepresenteerd aangezien ze binnen de 12 maanden kunnen worden terugbetaald. 
Ze dragen de wettelijke rentevoet die van toepassing is op de leningen uit belastingssubsidie 
overeenkomsten (“Tax shelters”) voor die periode. De leningen uit belastingssubsidie 
overeenkomsten (“Tax shelters”), putopties en belastingrisico’s voor de investeerders 
worden door middel van bankborgstellingen ter waarde van K€ 3 285 in 2017 (K€ 3 285 in 
2016) gegarandeerd. 

Lening voor herstructurering Antwerpen 

Caviar Antwerp heeft een lening aangegaan voor de financiering van de aankoop van de 
deelnemingen in de dochtervennootschappen in Londen, Parijs en Brussel welke 
aangehouden werden door Caviar Group. De lening werd getekend eind december 2015, de 
aflossingen zijn gestart in het eerste kwartaal van 2016. De lening heeft een variabele 
interestvoet en een looptijd van 5 jaar. 

Investeringskrediet Groep 

De Caviar Group heeft een lening aangegaan met een looptijd van 7 jaar en een interestvoet 
van 2,29%. 

Investeringskrediet Roses Are Blue 

Een lening was aangegaan door Roses Are Blue met een looptijd van 3 jaar (juli 2020) en een 
intrestvoet van 1,5%. 

Revolving kredietovereenkomst Caviar LA 

In maart 2017 verviel Roses are Blue Inc.’s Kredietovereenkomst (“senior revolving credit”) 
met de Bank of the West. Gelijktijdig ging Caviar LA, LLC (“Caviar LA”) een “senior revolving 
“kredietovereenkomst (De “Nieuwe Kredietovereenkomst”) aan met Boston Private Bank & 
Trust Company (“Leninggever”). De nieuwe kredietovereenkomst kan stopgezet worden door 
de Leninggever bij het voorkomen van en gedurende een geval van verzuim zoals 
gedefinieerd in de Nieuwe Kredietovereenkomst. Caviar LA kan de Nieuwe 
Kredietovereenkomst beeïndigen door een 90-dagen opzegperiode te geven aan de 
Leninggever. De Nieuwe Kredietovereenkomt voorziet een principiele lening tot $4,0 
miljoen. Het totaal beschikbare leningsbedrag is gelimiteerd tot 80% van de in aanmerking 
komende handelsvorderingen. De lening heeft een jaarlijkse intrestvoet op basis van de 3-
maand LIBOR, zoals gequoteerd op de eerste dag van iedere kwartaal, plus 2,25%. Caviar LA 
is verplicht om maandelijks een commitment fee te betalen van 0,125% per jaar op het niet-
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gebruikte deel van de Nieuwe Kredietovereenkomst, netto van enige openstaande 
kredietbrieven. De Nieuwe Kredietovereenkomst voorziet ook in de uitgifte van 
kredietbrieven tot $750,000, gegeven dat de som van de openstaande leningen en 
kredietbrieven het maximum van $4,0 miljoen niet overschrijden. 

De Nieuwe Kredietovereenkomst is gewaarborgd door substantieel alle materiële en 
immateriële vaste activa van Caviar LA en haar dochters. Caviar LA’s moeder, Roses are 
Blue, staat borg. 

De Nieuwe Kredietovereenkomst bevat verschillende gebruikelijke restrictieve covenanten 
waarvoor Caviar LA beperkt is in de mogelijkheden om, onder andere: additionele schulden 
aan te gaan; investeringen te maken; leningen of voorschotten aan te gaan, activa te 
verkopen; fusies aan te gaan; consolidaties te doen; liquidaties of ontbindingen uit te 
voeren; aangaan van transacties met verbonden partijen buiten de gebruikelijke 
bedrijfsactiviteit; en dividend betalingen uit te voeren. De Nieuwe Kredietovereenkomst 
vereist dat Caviar LA en Roses are Blue, Inc: 1) winst maken gedurende het fiscale jaar van 
minstens $1,00; 2) een minimum nettowaarde, na aftrek voor verbonden partijen-Europese 
investeringen, behouden van minstens $1,0 miljoen; en 3) een ratio (totale geldmiddelen 
plus 50% handelsvorderingen ten opzichte van de leningen plus uitstaande kredietbrieven) 
behouden van minstens 2:1. Niet-naleving van deze covenanten kan resulteren in de 
stopzetting van de verbintenissen onder de Nieuwe Kredietovereenkomst waardoor alle 
openstaande leningen kunnen vervallen en onmiddellijk betaalbaar worden. 

Per 31 december 2017 werden geen fondsen uit deze kredietovereenkomst opgenomen. 

  

7.20. Uitgestelde baten 

De uitgestelde baten bestaan uit het volgende:  

in 000€ 
 2017   2016 

Films  802  3 980

Reclame  2 841  3 067

Totaal  3 643  7 047

 

De uitgestelde baten uit films en series hebben hoofdzakelijk betrekking op ontvangen 
overheidssubsidies voor de productie van films, het aandeel eigen vermogen in de 
belastingssubsidie overeenkomsten (“Tax Shelters”) en de betalingen van co-producers en 
distributeurs. De daling ten opzichte van 2016 is voornamelijk te verklaren door de daling in 
de uitgestelde baten van Caviar Antwerp. In 2017 werden ook verschillende films uitgebracht 
(Into The Blue, Sprakeloos, Face The Wind).  

De uitgestelde baten uit reclamespots hebben betrekking op de gefactureerde opbrengsten 
voor reclamespots die momenteel in productie zijn. 
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7.21. Overige kortlopende verplichtingen 

De overige kortlopende verplichtingen bestaan uit het volgende: 

in 000€ 
 2017   2016 

Overige personeelsschulden  2 094  741

Toe te rekenen kosten  721  11

Overige schulden  115  190

Totaal  2 930  942

 

De stijging in Overige personeelsschulden is voornamelijk het gevolg van hogere 
bonusprovisies. De stijging in Overige schulden heeft betrekking op Toe te rekenen kosten 
gerelateerd aan toe te rekenen productiekosten van de nieuwe dochter Roses are Blue BVBA. 

7.22. Financiële instrumenten 

Onderstaande   tabellen   geven   de   boekwaarde   en   reële   waarde   van   financiële   
activa   en verplichtingen per categorie weer: 

Financiële activa 

 
 Boekwaarde Reële waarde 

in 000€  2017   2016  2017   2016 

Financiële activa             

Leningen en vorderingen gewaardeerd aan geamortiseerde 
kostprijs             

Handels- en overige vorderingen (kortlopend)  8 107  9 437 8 107  9 437

Overige financiële activa (langlopend)  1 893  2 205 1 893  2 205

Overige kortlopende activa  3 133  4 219 3 133  4 219

Geldmiddelen en kasequivalenten  4 786  4 124 4 786  4 124

Totaal leningen en vorderingen  17 919  19 985 17 919  19 985

          

Voor verkoop beschikbare investeringen gewaardeerd aan 
reële waarde         

Aandelen in 75 Sunset - aandelenoptieplan  1 000  1 070 1 000  1 070

Totaal financiële activa  18 919  21 055 18 919  21 055

 

De reële waarde van de financiële activa werd bepaald op basis van de volgende 
methoden en veronderstellingen: 
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 De boekwaarde van de geldmiddelen en kasequivalenten en de kortlopende 
vorderingen benadert de reële waarde door het korte termijn karakter van die 
instrumenten. 

 De  overige  financiële  activa  zoals  langlopende  vorderingen  worden  op  basis  
van  hun kredietrisico en rentevoet geëvalueerd. Hun reële waarde is niet wezenlijk 
verschillend van hun boekwaarde op 31 december 2017 en 2016. 

 De “voor verkoop beschikbare” investeringen gewaardeerd aan reële waarde 
betreffen de aandelen in de ultieme moedervennootschap 75 Sunset aangehouden 
door Caviar LA voor een totaal bedrag van K€ 1 000. De aandelen worden 
aangehouden met het doel deze te gebruiken voor een toekomstig 
aandelenoptieplan. De aandelen werden aangekocht eind 2015. Aangezien deze 
aandelen niet genoteerd zijn en in de afwezigheid van een externe transactie die een 
betrouwbare raming van de reële waarde van de aandelen verstrekt, werden de 
aandelen gewaardeerd tegen hun kostprijs per 31 december 2017. 

Financiële verplichtingen 

 
 Boekwaarde Reële waarde 

in 000€  2017   2016  2017   2016 

Financiële verplichtingen             

Financiële verplichtingen gewaardeerd aan reële waarde via de 
resultatenrekening             

Renteswaps (langlopend)  −  21 −  21

Financiële verplichtingen gewaardeerd aan geamortiseerde 
kostprijs             

Rentedragende leningen  3 990  5 363 3 990  5 363

Overige langlopende verplichtingen  107  60 107  60

Handelsschulden  8 681  8 642 8 681  8 642

Overige kortlopende verplichtingen  2 205  942 2 205  942

Totaal  14 983  15 007 14 983  15 007

Totaal langlopend  2 336  2 972 2 336  2 972

Totaal kortlopend  12 647  12 035 12 647  12 035

 
De reële waarde van de financiële verplichtingen werd bepaald op basis van de volgende 
methoden en veronderstellingen: 

 De boekwaarde  van  kortlopende verplichtingen (inclusief belastingssubsidie 
overeenkomsten (“Tax shelters”) benadert de reële waarde door het korte termijn 
karakter van die instrumenten; 

 Rentedragende schulden worden op basis van de rentevoet en verloopdatum 
geëvalueerd. Aangezien  bijna  alle  schuldinstrumenten  een  variabele  rentevoet  
hebben en de instrumenten met vaste rentevoeten bijna ten einde zijn of nieuw 
gecontracteerd zijn  benadert  de boekwaarde de reële waarde; 

 De reële waarde van de renteswaps wordt door de gerelateerde banken bepaald op 
basis van objectieve parameters waarbij de rentevoet en verloopdatum voorrang 
krijgen. 
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Reële waarde hiërarchie 

De renteswaps worden gewaardeerd op basis van objectieve parameters die conform IFRS 13 
als gegevens van niveau 2 worden geclassificeerd. 

De reële waarde van de “voor verkoop beschikbare” financiële activa werden geclassificeerd 
als niveau 2 in 2015 aangezien de transactie een “at arm’s length” prijs is tussen twee 
verbonden partijen. Door de afwezigheid van een betrouwbare reële waardeschatting zijn 
de aandelen per 2016 en 2017 gewaardeerd aan hun kost. 

De reële waarde hierarchie voor de leningen en de vorderingen gewaardeerd aan 
geamortiseerde kostprijs (waarvoor de reële waarde toegelicht wordt) is niveau 2. De reële 
waarde hierarchie voor de financiële verplichtingen gewaardeerd aan geamortiseerde 
kostprijs (waarvoor de reële waarde toegelicht wordt) is niveau 2.  

Derivaten 

In 2016 had de Groep bepaalde renteswaps met als doel om de variabele rentevoeten voor 
bepaalde leningen te beheren. De Groep heeft ervoor gekozen om geen hedge accounting 
toe te passen en bijgevolg worden wijzigingen in de reële waarde direct als “overige 
financiële opbrengsten” of “overige financiële kosten” in het overzicht van het 
totaalresultaat opgenomen. Deze renteswaps zijn stopggezet in 2017. 

Op 31 december 2017 en 2016 bedroeg de negatieve reële waarde van renteswaps K €  0  
en K€ 21 met een impact op de lijn “Financiële opbrengsten” van K€ 0 (K€ 20 in 2016). 

7.23. Kosten en opbrengsten 

7.23.1. Omzet 

De omzet bestaat uit het volgende: 

in 000€ 
 2017   2016 

Omzet  96 967  91 668

Overige opbrengsten  −  2

Totaal  96 967  91 670

 

De omzet bestaat uit overheidssubsidies voor een bedrag van K€ 1 774 in 2017 (K€ 1 251 in 
2016). De toename in vergelijking met 2016 is voornamelijk te verklaren door de toename 
in de omzet van de VS-entiteiten en de gerealiseerde omzet in de nieuwe entiteit Roses are 
Blue BVBA. 

7.23.2. Kostprijs van de verkopen 

De kostprijs van de verkopen bestaat uit het volgende gegevens: 
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in 000€ 
 2017   2016 

Aankoop van goederen en diensten  -75 856  -71 487

Afschrijvingen  -1 027  -2 336

Personeelsbeloningen  -3 837  -3 538

Totaal  -80 720  -77 361

 

De evolutie van de aankopen van de goederen en diensten volgt de toename van de omzet. 
Het volume van gekapitaliseerde kosten van films in uitvoering en de afschrijving van deze 
films worden voornamelijk beïnvloed door de release datum van de film producties. De 
afname van de afschrijvingen is voornamelijk te verklaren door het uitbrengen van 
verschillende film producties in 2016. Er werden geen nieuwe film producties geactiveerd 
gedurende 2017. 

7.23.3. Verkoop- en marketingkosten 

De verkoop- en marketingkosten bestaan uit het volgende gegevens: 

in 000€ 
 2017   2016 

Personeelsbeloningen  -3 544  -2 568

Overige  -1 310  -1 372

Totaal  -4 854  -3 940

 

De verkoop- en marketingkosten zijn gestegen in vergelijking met vorig jaar ten gevolge van 
de loonkosten van de nieuwe dochterondernemingen of dochterondernemingen die niet 
bijdroegen aan het resultaat voor een volledig jaar (Roses are Blue BVBA, Initials LA BVBA) 
en hogere variabele personeelskosten in Caviar LA Inc. 

7.23.4. Algemene en adminstratieve kosten 

De algemene en administratieve kosten bestaan uit het volgende: 

in 000€ 
 2017   2016 

Afschrijvingen  −  -283

Personeelsbeloningen  -5 533  -4 260

Overige  -4 722  -4 866

Totaal  -10 255  -9 409

 

De toename van de overige A&A kosten is voornamelijk te verklaren door de stijging in 
personeelsbeloningen, inclusief ontslagvergoedingen. 
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7.23.5. Personeelsbeloningen 

De volgende tabel geeft de opsplitsing weer van de personeelsbeloningen voor 2017 en 2016:  

in 000€ 
 2017   2016 

Kort-termijn personeelsbeloningen  -10 077  -8 980

Sociale zekerheid  -1 022  -589

Overige personeelskosten  -1 815  -797

Totaal  -12 914  -10 366

 

7.23.6. Financiële opbrengsten 

De financiële opbrengsten bestaan uit het volgende: 

in 000€ 
 2017   2016 

Renteopbrengsten  53  25

Wisselkoerswinsten  178  50

Overige financiële opbrengsten  529  30

Totaal  760  105

 

De Overige financiële opbrengsten omvatten voornamelijk de ontvangst van een 
verzekeringsclaim. 

 

7.23.7. Financiële kosten 

De financiële kosten bestaan uit het volgende: 

in 000€ 
 2017   2016 

Rentelasten  -125  -109

Verliezen uit afgeleide financiële instrumenten  −  20

Wisselkoersverliezen  -104  -157

Overige financiële kosten  -78  -96

Totaal  -307  -342

 

7.24. Winstbelastingen 

Actuele winstbelastingen  

De volgende tabel weerspiegelt de verdeling van de belastinglasten voor 2017 en 2016: 



Caviar Group – 2017 Geconsolideerde financiële staten 

62 
 

in 000€ 
 2017   2016 

Geschatte voorziening voor winstbelastingen  -719  -640

Belastingaanpassingen over de vorige periode  27  -28

Uitgestelde belastingen  378  188

Totale belastinglast voor het jaar  -314  -480

 

De actuele belastinglast is gelijk aan het bedrag van de belastingen op het resultaat dat voor 
het jaar aan de belastinginstanties is verschuldigd, conform de geldende belastingwetten en 
belastingvoet in de verschillende landen. 

Uitgestelde belastingen 

De uitgestelde belastingen worden, afhankelijk van de situatie, in de balans onder vaste 
activa en langlopende verplichtingen gepresenteerd. Onderstaande tabel weerspiegelt de 
verdeling van de uitgestelde belastingvorderingen, de uitgestelde belastingverplichtingen en 
de uitgestelde belastinglasten voor 2017 en 2016: 

 
 In de balans 

In het 
totaalresultaat 

in 000€  2017   2016  2017   2016 

Verliezen, notionele interestaftrek en overige belastingkredieten  −  − −  −

Afschrijving van films en series in uitvoering en overige 
immateriële vaste activa  −  − −  −

Afschrijving materiële vaste activa  19  -7 26  -8

Overige kortlopende verplichtingen  −  9 -9  9

Overige  7  − 7  −

Totaal uitgestelde belastingvorderingen  26  2 −  −

              

Verliezen, notionele interestaftrek en overige belastingkredieten  −  -19 -19  19

Afschrijving materiële vaste activa  305  566 261  -26

Immateriële vaste activa  218  405 187  83

Afgeleide financiële instrumenten  −  − −  -14

Handelsschulden  -113  -186 -73  44

Voorzieningen  -27  -39 -12  39

Overige  67  79 12  -39

Totaal uitgestelde belastingschulden  450  806 −  −

Totale uitgestelde belastingen  0  0 380  107

 



Caviar Group – 2017 Geconsolideerde financiële staten 

63 
 

De Groep heeft compenseerbare verliezen voor een totaal bedrag van K€ 138 in 2017 (K€ 380 
in 2016). Deze compenseerbare verliezen zijn onbeperkt overdraagbaar. 

Er wordt geen uitgestelde belasting erkend voor deze compenseerbare verliezen, behalve 
voor K€ 57 voor Caviar Group in 2016, omdat het onzeker is dat de Groep voldoende 
belastbaar inkomen zal genereren om deze compenseerbare verliezen te gebruiken in de 
nabije toekomst. 

Verhouding van belastinglasten tot de boekhoudkundige winst 

in 000€ 
 2017   2016 

Winst voor belastingen  1 529  477

Belasting aan statutair tarief van 33,99%  -519  -162

Impact van verschillend lokaal belastingtarief  20  -53

Belastingaanpassingen over de vorige periode  27  -28

Aandeel in resultaat geassocieerde onderneming  −  −

Notionele interestaftrek  3  −

Verworpen uitgaven  -116  -149

Wijziging in belastingtarief  121  -2

Winst (verlies) uit aandelen  −  −

Gebruik van fiscale verliezen waarvoor geen uitgestelde 
belastingvordering werd geboekt  226  6

Fiscale verliezen waarvoor geen uitgestelde belastingvordering wordt 
geboekt  -28  -49

DBI  −  −

Overige  -48  -43

Belastinglast zoals gerapporteerd  -314  -480

 

 

 

7.25. Verbintenissen en voorwaardelijke verplichtingen 

Operationele leaseverbintenissen 

De Groep heeft operationele lease overeenkomsten die hoofdzakelijk betrekking hebben op 
gebouwen en voertuigen:  
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Voor het jaar 
eindigend op 31 

december 

in 000€  2017   2016 

Binnen één jaar  1 028  941

Tussen één en vijf jaar  3 637  4 351

Meer dan 5 jaar  1 284  771

Totaal  5 949  6 063

 

De Groep leaset een gebouw in Los Angeles tot 2023 met huurvergoedingen van ongeveer 
K€ 600 per jaar, wat een significant deel is van de bovenstaande minimum lease 
betalingen. 

Financiële lease overeenkomsten 

De Groep heeft financiële lease overeenkomsten die voornamelijk gerelateerd zijn aan IT 
infrastructuur, hieronder de details: 

 
 2017  2016 

in 000€  

Minimal
e 

leasebet
alingen   

Huidige 
waarde 
van de 

betalingen  

Minimale 
leasebet
alingen   

Huidige 
waarde 
van de 

betalingen 

Binnen één jaar  28 25 53  53

Tussen één en vijf jaar  − − 35  33

Meer dan vijf jaar  − − −  −

Totaal  28 25 88  86

 

Hypotheken 

Omdat het gebouw verkocht is aan 75 Sunset zijn deze hypotheken overgedragen van de 
Groep naar 75 Sunset. 

Verbintenissen inzake productiekosten 

Wat filmproducties betreft, heeft de Groep wezenlijke verbintenissen die betrekking hebben 
op de contractuele overeenkomsten die met de cast, regisseur en andere leveranciers 
werden ondertekend. 

Belastingssubsidie overeenkomsten (“Tax shelters”) en overheidsverbintenissen 

Alle verbintenissen inzake belastingssubsidie overeenkomsten (“Tax shelters”) getekend 
voor 2015 worden gepresenteerd ofwel als een lening tot de terugbetaling ofwel als 
uitgestelde baten tot release van de “Zero Copy”. De meeste investeerder oefenen hun 
putoptie uit waarbij ze de rechten op de exploitatie- en distributie- inkomsten aan de Groep 
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verkopen. Een beperkt aantal investeerders oefenen hun putopties niet uit en behouden een 
aantal jaar het recht op een bepaald aandeel in de exploitatie- en distributie- inkomsten. 
Alle verbintenissen inzake belastingssubsidie overeenkomsten (“Tax shelters”) getekend 
vanaf 2015 worden gepresenteerd als uitgestelde opbrensten aangezien de investeerders 
geen recht meer hebben op een vergoeding of rechten op de exploitatie- en 
distributieinkomsten, met uitzondering van een rente betaalbaar op datum van de 
beëindiging van de belastingssubsidie overeenkomst (“Tax shelter”). 

Voor specifieke filmproducties ontving de Groep overheidssubsidies van bepaalde 
overheidsinstanties zoals het VAF (het Vlaams Audiovisiueel Fonds), Wallimage en Media 
(Europese Commissie). Historisch gezien zijn deze subsidies bijna volledig kwijtgescholden 
doordat onvoldoende distributie-inkomsten werden gegegenereerd. 

Een verplichting wordt opgenomen op het moment dat de Groep het bedrag dat aan de 
investeerder en aan de overheid moet worden betaald, op een betrouwbare manier kan 
schatten. Op 31 december 2017 heeft de Groep een verplichting voor de terug te betalen 
rechten op overheidssubsidies van respectievelijk K€ 0 (K€ 0 in 2016). 

Bankborgstellingen 

De Groep heeft aan bepaalde derde partijen, zoals investeerders van belastingsubsidies, 
bankborgstellingen ter waarde van K€ 3 285 in 2017 (K€ 3 285 in 2016) gegeven. 

Andere voorwaardelijke verplichtingen 

In 2015 ontving de Vennootschap een verzoek van het Amerikaanse Ministerie van Justitie 
(“DOJ”) voor de vrijwillige aanlevering van documenten en andere informatie met 
betrekking tot bepaalde praktijken van de commerciële productie bedrijven en 
reclamebureaus. De Vennootschap werkt mee met deze onderzoeken.  

In oktober 2016 ontmoette het mangement van het bedrijf in New York de DOJ procureur 
die belast is met het onderzoek. De vergadering werd door de DOJ verzocht om aanvullende 
informatie te verzamelen over de biedingspraktijken van de industrie. Het management viel 
niet onder de dagvaarding om de vergadering bij te wonen, maar heet vrijwillig aan het 
vergaderverzoek voldaan. Sindsdien heeft de DOJ geen bijkomende vergaderingen of 
documentatie aangevraagd. Eind 2016 was de DOJ begonnen met het dagvaarden van 
reclamebureaus en hun holdingbedrijven in verband met de oneerlijke biedingspraktijken. 
Het management is van oordeel dat de DOJ zijn focus op reclamebureaus aanzienlijk heeft 
uitgebreid en het management gelooft momenteel niet dat een verlies in verband met deze 
zaken waarschijnlijk is of dat de mogelijke omvang van dit verlies of de reikwijdte van dit 
verlies redelijkerwijze kan worden geraamd. 

7.26. Risico’s 

De Groep wordt hoofdzakelijk aan liquiditeitsrisico’s, renterisico’s en kredietrisico’s 
blootgesteld. 

Liquiditeitsrisico’s 

Doorheen zijn geschiedenis is de Groep financiële overeenkomsten met banken aangegaan 
om zijn significante projecten te financieren. Daarnaast heeft de Groep ook een beschikbare 
kredietlijn ter waarde van K€ 7 019 in 2017 (K€ 4 816 in 2016) waarvan K€3 435 uitstaand is 
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in 2017 (K€ 3 843 in 2016). Van het totaal uitstaande bedrag is K€ 3 285 gerelateerd aan 
uitstaande bankgaranties aan derden, waaronder met betrekking tot “tax shelter” 
overeenkomsten. 

Deze kredietlijnovereenkomsten bevatten geen wezenlijke financiële covenanten. 

De verschillende vervaldata van schulden en de gerelateerde boekwaarden zijn als volgt: 

in 000€ 
 < 1 jaar   

1 tot 5 
jaar   > 5 jaar   Totaal 

              

Op 31 december 2017             

Rentedragende verplichtingen 1 903 2 188 −  4 091

Overige langlopende verplichtingen − 107 −  107

Handelsschulden 8 681 − −  8 681

Belastingschulden 858 − −  858

Overige kortlopende schulden 2 930 − −  2 930

Totaal  14 372 2 295 −  16 667

              

Op 31 december 2016             

Rentedragende verplichtingen 2 571 2 788 160  5 519

Overige langlopende verplichtingen − 60 −  60

Handelsschulden 8 642 − −  8 642

Belastingschulden 582 − −  582

Overige kortlopende schulden 942 − −  942

Afgeleide financiële instrumenten − 21 −  21

Totaal  12 737 2 869 160  15 766

 

  

De derivaten vervallen op verschillende data tot en met 2020. 

Renterisico’s 

De Groep bezit uitstaande leningen met variable rentevoeten. Door het gebruik van 
renteswaps beperkt de Groep het renterisico dat met die leningen gepaard gaat. De Groep 
verwerkt die renteswaps niet als “hedge accounting” en neemt alle wijzigingen in de reële 
waarde direct in het overzicht van het totaalresultaat op. 
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Kredietrisico’s 

Een kredietrisico is het risico dat derde partijen hun contractuele verplichtingen niet kunnen 
nakomen, wat in een verlies voor de Groep resulteert. De Groep beperkt dat risico door 
enkel met kredietwaardige entiteiten contracten af te sluiten. 

Onderstaande tabel is een ouderdomsanalyse van niet-afgeschreven handelsvorderingen:  

in 000€ 
 2017   2016 

Niet vervallen  3 567  4 626

<30 dagen  2 071  1 607

31-60 dagen  175  476

61-90 dagen  83  222

91-180 dagen  168  105

181-360 dagen  18  32

>360 dagen  −  −

Totaal  6 082  7 068

 

Wisselkoersrisico’s 

De verkopen van de entiteiten van de Groep worden voornamelijk gerealiseerd in de lokale 
munt van de entiteit. Andere transacties die in vreemde munt uitgevoerd worden hebben 
voornamelijk betrekking op transacties met verbonden partijen dewelke de 
resultatenrekening niet impacteren. De balans items worden vertaald naar de groeps 
munteenheid, maar het wisselkoerseffect impacteert enkel de CTA, en niet de 
resultatenrekening. Ten gevolge hiervan worden wisselkoersrisico’s niet als een significant 
risico beschouwd voor de Groep. 

Andere marktrisico’s 

De Groep, en vooral de Belgische productie business, is voor de financiering in hoge mate 
afhankelijk van belastingssubsidie overeenkomsten (“Tax shelters”) en overheidssubsidies. 
Elke overheidsbeslissing inzake de beperking van de belastingsubsidie of andere 
budgetbeperkingen voor overheidssubsidies kan een negatieve invloed hebben op de 
toekomstige productie van films, series en documentaires in België. 

Kapitaalbeheer 

De hoofddoelstelling van de kapitaal management strategie van de aandeelhouders van de 
Groep is om ervoor te zorgen dat de Groep een gezonde solvabiliteit behoudt om zijn 
business te ondersteunen en de aandeelhouderswaarde te maximaliseren. 

De Groep herziet consequent zijn kapitaalstructuur en voert aanpassing uit in het licht van 
de veranderende economische omstandigheden. In de jaren die op 31 december 2017 en 
2016 eindigden, wijzigde de Groep de doelstellingen, grondslagen of processen van het 
kapitaalbeheer niet. 
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7.27. Transacties met verbonden partijen 

De verloning van leden van het management en bestuurders van de Groep bedroeg K€ 3 216 
in 2017 (K€ 2 336 in 2016). 

Onderstaande tabel vat de transacties met de verbonden partijen samen: 

in 000€ 
 

Verkopen 
van 
goederen 
aan  

Verkopen 
van 
diensten 
aan  

Aankopen 
van  

Renteopb
rengsten  

Rentelast
en  

Vorderin
gen  Schulden 

Gezamenlijke ondernemingen                      

2017: − 129 − − − −  9

2016: − 57 − − − −  14

Geassocieerde ondernemingen                      

2017: − 19 − − − −  3

2016: − − − − − 3  66

Aandeelhouders van de Groep                      

2017: − − 3 324 13 − 2 244  1 182

2016: 1 200 − 1 985 − − 2 782  667

Overige                      

2017: − − − − − −  −

2016: − − − − − −  −

 

De transacties met de aandeelhouders van de Groep hebben hoofdzakkelijk betrekking op 
de bedragen die voor geleverde diensten aan de bestuurder-aandeelhouders van de Groep 
en andere aandeelhouders werden betaald. De transacties werden voltooid volgens het “at 
arm’s length” principe. 

De Groep heeft gedurende 2016 een gebouw verkocht aan de ultieme moedervennootschap 
75 Sunset SA voor een totaal bedrag van K€ 1 200, wat nog gedeeltelijk uitstaat op 31 
December 2017. De aankopen van de aandelhouders bevatten vaste en variabele 
management vergoedingen die gefactureerd zijn aan de Groep voor de geleverde diensten. 

De vordering op de aandeelhouder heeft betrekking op een te ontvangen lening van 75 
Sunset. 

7.28. Belangrijke gebeurtenissen na de balansdatum 

Tot op de datum van dit verslag deden zich in 2018 geen belangrijke gebeurtenissen voor.  
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7.29. Honoraria van de commissaris 

in 000€ 
 2017   2016 

       

Audit vergoeding  157  134

Audit-gerelateerde vergoedingen  6  17

Vergoedingen voor belastingadvies  59  1

Niet-audit gerelateerde vergoedingen  3  −

Totaal  225  152
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Bijlage 5 
Caviar track record Tax Shelters  
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PROJECTNAAM DATUM FISCAAL ATTEST 
Copacobana 28/02/2011 
SM rechter 16/09/2009 
Het varken van Madonna 01/02/2012 
Bo 04/06/2010 
Hemel Op Aarde 19/12/2013
Nymphomaniac 19/12/2013 
Smoorverliefd 17/12/2010 
Plan Bart 17/12/2014 
Paradise Trips 01/12/2015 
Black 13/10/2016 
Terug naar Morgen 03/12/2015 
De Smaak van De Keyser 12/08/2009 
Clan 03/12/2015 
The art of becoming 08/10/2013 
The spiral 17/04/2013 
Amateurs 02/09/2015 
Connie & Clyde 1 19/12/2013 
Connie & Clyde 2 09/09/2015 
Patrouille Linkerover 29/05/2018 
Opgelegd werk 05/07/2018 
* Tabel bevat enkel projecten met een budget boven de €150k. Voor al onze andere 
producties ook reeds de fiscale attesten tijdig ontvangen.  
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Bijlage 6 
Wettekst - Artikelen 194ter, 194ter/1 en 194ter/2 WIB92 



   

 
 

Wetboek van 10 april 1992 van de 
inkomstenbelastingen 1992 - Aanslagjaar 2019 
Onderafdeling 4. Ondernemingen die in het kader van een tax 
shelter-stelsel investeren in een raamovereenkomst voor de 
productie van audiovisueel werk of van een podiumwerk 

Wetshistoriek 
Onderafdeling 4 (art. 194ter) ingevoegd bij art. 128 W. 2 augustus 2002 (B.S., 
29 augustus 2002 (tweede uitg.)), met ingang van aanslagjaar 2004 (art. 1 K.B. 3 mei 
2003 (B.S., 9 mei 2003 (eerste uitg.))). 
Opschrift vervangen bij art. 2 Wet 12 mei 2014 (BS 27 mei 2014), met ingang van 1 
januari 2015 (art. 1 KB 19 december 2014 (BS 31 december 2014 (ed. 2))) en gewijzigd 
bij art. 3 Wet 25 december 2016 (BS 17 januari 2017), van toepassing op de 
raamovereenkomsten ondertekend vanaf 1 februari 2017 (art. 8). 

Art. 194ter  
 § 1 

Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder: 
1° in aanmerking komende investeerder: 

– de binnenlandse vennootschap, of; 
– de Belgische inrichting van een belastingplichtige bedoeld in artikel 227, 2°; 

andere dan: 
– een in aanmerking komende productievennootschap zoals bedoeld in 2°, 

of een gelijkaardige productievennootschap die niet erkend is; of 
– een vennootschap die verbonden is in de zin van artikel 11 van het 

Wetboek van Vennootschappen met een in het eerste streepje bedoelde 
vennootschap die deelneemt aan het desbetreffende in aanmerking 
komend werk; of 

– een televisieomroep; 
die een raamovereenkomst ondertekent zoals bedoeld in 5° waarin hij zich 
verbindt sommen te storten met het oog op het bekomen van een tax 
shelter-attest zoals bedoeld in 10°; 

 
2° in aanmerking komende productievennootschap: de binnenlandse 

vennootschap of de Belgische inrichting van een belastingplichtige bedoeld in 
artikel 227, 2°, die geen televisieomroep is of geen onderneming die in de zin 



van artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen verbonden is met 
Belgische of buitenlandse televisieomroepen en die als voornaamste doel de 
ontwikkeling en de productie van audiovisuele werken heeft en die door de 
minister bevoegd voor Financiën als dusdanig is erkend volgens een 
eenvoudige procedure waarvan de Koning de modaliteiten en voorwaarden 
bepaalt. 
Voor de toepassing van dit artikel wordt niet als een met Belgische of 
buitenlandse televisieomroepen verbonden onderneming beschouwd, de 
onderneming die verbonden is met een Belgische of buitenlandse 
televisieomroep, maar die zich ertoe verbindt om geen raamovereenkomst af 
te sluiten in het kader van het Tax Shelter stelsel voor de productie van een in 
aanmerking komend werk waarvoor deze televisieomroep voordelen zou 
verkrijgen die rechtstreeks verbonden zijn met de productie of de exploitatie 
van het in aanmerking komend werk. Deze voorwaarde wordt geacht te zijn 
vervuld wanneer de in aanmerking komende productievennootschap zich 
hiertoe schriftelijk heeft verbonden, zowel ten aanzien van de in aanmerking 
komende investeerder als ten aanzien van de federale overheid; 

3° in aanmerking komende tussenpersoon: 
 de natuurlijke of rechtspersoon die in het kader van de onderhandelingen en 
het afsluiten van een raamovereenkomst tussenkomt met het oog op het 
afleveren van een tax shelter-attest in ruil voor een vergoeding of een 
voordeel, 

 die niet zelf een in aanmerking komende productievennootschap of 
investeerder is,  

 en die door de minister bevoegd voor Financiën als dusdanig is erkend, 
volgens een eenvoudige procedure waarvan de Koning de modaliteiten en 
voorwaarden bepaalt; 

 
4° in aanmerking komend werk: 

– een Europees audiovisueel werk zoals een fictiefilm, een documentaire of 
een animatiefilm bestemd om in de bioscoop te worden vertoond, een 
kortfilm met uitzondering van korte reclamefilms, een lange fictiefilm voor 
televisie, in voorkomend geval opgedeeld in afleveringen, een fictie- of 
animatieserie bestemd voor televisie, kinder- en jeugdreeksen, zijnde 
fictiereeksen met een educatieve, culturele en informatieve inhoud voor een 
doelgroep van 0 tot 16-jarigen of een documentaire voor televisie, dat door 
de bevoegde diensten van de betrokken gemeenschap is erkend als 
Europees werk zoals bedoeld in de richtlijn “Televisie zonder grenzen” van 
3 oktober 1989 (89/552/EEG), gewijzigd bij richtlijn 97/36/EG van 30 juni 
1997 en bekrachtigd door de Franse Gemeenschap op 4 januari 1999, door 
de Vlaamse Gemeenschap op 25 januari 1995 en door het Brusselse 
hoofdstedelijk Gewest op 30 maart 1995; 
Internationale producties in de categorie fictiefilm, documentaire of 
animatiefilm bestemd om in de bioscoop te worden vertoond, komen in 
aanmerking voor zover zij: 



– ofwel vallen binnen het toepassingsgebied van de Richtlijn 2010/13/EU 
van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2010 betreffende 
de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 
in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten 
(richtlijn audiovisuele mediadiensten); 

– ofwel vallen binnen het toepassingsgebied van een bilaterale 
overeenkomst inzake coproductie afgesloten door België met een andere 
Staat. Onder Staat, en dat geldt evenzeer voor België, wordt zowel het 
federale niveau als alle administratieve onderliggende niveaus bedoeld; 

 
– waarvoor de productie- en exploitatie-uitgaven die in België werden gedaan 

zoals bedoeld in 7°, worden gedaan binnen een periode eindigend ten 
hoogste 18 maanden na de datum van de ondertekening van de 
raamovereenkomst voor het bekomen van het tax shelter-attest voor de 
productie van dit werk zoals bedoeld in 5°. Voor animatiefilms en voor 
animatieseries bestemd voor televisie wordt deze periode van 18 maanden 
verlengd met zes maanden; 

 

5° raamovereenkomst: de overeenkomst die binnen de maand volgend op haar 
ondertekening is aangemeld bij de Federale Overheidsdienst Financiën door de 
in aanmerking komende productievennootschap 10[...] waardoor de in 
aanmerking komende investeerder zich verbindt, ten aanzien van een in 
aanmerking komende productievennootschap, een som te storten met het oog 
op het bekomen van een tax shelter-attest van een in aanmerking komend 
werk; 

6° kwalificerende productie- en exploitatie-uitgaven in de Europese Economische 
Ruimte: de uitgaven die zijn verricht in de Europese Economische Ruimte met 
betrekking tot de productie en de exploitatie van een in aanmerking komend 
werk, in de mate dat tenminste 70 pct. van deze uitgaven, uitgaven zijn die 
rechtstreeks verbonden zijn met de productie en de exploitatie; 

7° de productie- en exploitatie-uitgaven die in België werden gedaan: de in België 
gedane uitgaven die betrekking hebben op de productie en exploitatie van een 
in aanmerking komend werk en waaruit beroepsinkomsten voortvloeien welke, 
ten name van de begunstigde, belastbaar zijn in de personenbelasting, in de 
vennootschapsbelasting of in de belasting van niet-inwoners aan het gewoon 
stelsel van aanslag,, met uitzondering van de uitgaven bedoeld in artikel 57 die 
niet worden verantwoord, door individuele fiches en een samenvattende 
opgave, van de kosten vermeld in artikel 53, 9° en 10°, van de in artikel 53, 
24°, vermelde uitgaven of voordelen, alsmede van alle andere kosten die niet 
werden gedaan voor de productie of de exploitatie van het in aanmerking 
komend werk; 

8° uitgaven die rechtstreeks verbonden zijn met de productie en de exploitatie: 
de uitgaven die verbonden zijn met de creatieve en technische productie van 
het in aanmerking komend werk, zoals: 
– kosten met betrekking tot de artistieke rechten met uitzondering van de 



ontwikkelingskosten van het scenario die dateren van de periode voor de 
raamovereenkomst. Deze periode voorafgaand aan de raamovereenkomst 
wordt in voorkomend geval aangepast overeenkomstig het zesde lid; 

– lonen en andere vergoedingen van het personeel, vergoedingen van 
zelfstandige dienstverleners; 

– kosten toegerekend aan de betaling van de acteurs, muzikanten en 
artistieke functies voor zover zij bijdragen aan de interpretatie en realisatie 
van het in aanmerking komend werk; 

– sociale lasten in verband met lonen en kosten bedoeld in het tweede en 
derde streepje; 

– kosten van decors, rekwisieten, kostuums en attributen, die in beeld worden 
gebracht; 

– kosten van vervoer en accommodatie, beperkt tot een bedrag dat gelijk is 
aan 25 pct. van de kosten, bedoeld in het tweede en derde streepje; 

– kosten toegewezen aan hardware en andere technische middelen; 
– kosten van laboratorium en de aanmaak van de master; 
– verzekeringskosten die rechtstreeks verbonden zijn met de productie; 
– kosten van publicatie en van promotie eigen aan de productie: aanmaken 

van het persdossier, basiswebsite, de montage van een trailer, alsook de 
première; 

– vergoedingen betaald aan de productie-manager, de 
postproductiecoördinator en de line producer; 

 
9° uitgaven die niet rechtstreeks verbonden zijn met de productie en de 

exploitatie: 
inzonderheid de volgende uitgaven: 
– de uitgaven die gerelateerd zijn aan de administratieve en financiële 

organisatie en begeleiding van audiovisuele productie; 
– 10[...] 
– financiële vergoedingen en commissielonen betaald in verband met de 

werving van ondernemingen die een raamovereenkomst voor de productie 
van een in aanmerking komend werk hebben afgesloten; 

– kosten inherent aan de financiering van het in aanmerking komend werk of 
de sommen die werden gestort op basis van een raamovereenkomst zoals 
bedoeld in 5°, met inbegrip van kosten voor juridische bijstand, 
advocatenkosten, garantiekosten, administratieve kosten, commissielonen 
en representatiekosten; 

– 10[...] 
– facturen die zijn opgesteld door de in aanmerking komende investeerder 

met uitzondering van facturen van facilitaire audiovisuele bedrijven voor 
zover de aangerekende goederen of diensten tot de directe productiekosten 



kunnen gerekend worden en voor zover de gehanteerde prijzen 
overeenkomen met de prijs die zou worden betaald als de tussenkomende 
vennootschappen totaal onafhankelijk van elkaar zouden zijn; 

– distributiekosten die voor rekening van de productievennootschap zijn. 
Wanneer ze betrekking hebben op werkelijke prestaties, worden ook als 
uitgaven die niet rechtstreeks verbonden zijn met de productie en de 
exploitatie van het in aanmerking komend werk aangemerkt, de vergoedingen 
betaald of toegekend aan executive producers, co-producers, associate of 
andere producers die niet in 8° worden bedoeld, alsmede de algemene kosten 
en commissielonen van de productie ten bate van de producer, in de mate dat 
deze vergoedingen, kosten en commissielonen niet meer dan 18 pct. bedragen 
van de productie- en exploitatie-uitgaven die in België werden gedaan; 
 

10° tax shelter-attest: een fiscaal attest, of een deel van dit fiscaal attest, dat 10[...] 
op verzoek van de in aanmerking komende productievennootschap wordt 
afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Financiën 10[...], volgens de 
modaliteiten en voorwaarden zoals bepaald in § 7 die kunnen worden 
aangevuld door de Koning, op basis van de raamovereenkomst zoals bedoeld in 
5° en de uitgaven gedaan voor de financiering van de productie en de 
exploitatie van een in aanmerking komend werk zoals bepaald in 4°. 10[...] Het 
tax shelter-attest wordt bijgehouden door de in aanmerking komende 
investeerder. 10[...] 

9[...] 

In afwijking van het eerste lid, 7°, worden, wanneer de uitgaven, voor de 
begunstigde, de vergoeding van dienstverrichtingen vertegenwoordigen en 
wanneer de begunstigde een beroep doet op één of meerdere 
onderaannemers voor de verwezenlijking van deze dienstverrichtingen, deze 
uitgaven slechts als in België gedane uitgaven aangemerkt indien de 
vergoeding van de dienstverrichtingen van de onderaannemer of 
onderaannemers 10 pct. van de uitgaven niet overschrijdt. Deze voorwaarde 
wordt geacht te zijn vervuld wanneer de begunstigde zich hiertoe schriftelijk 
heeft verbonden, zowel ten aanzien van de productievennootschap als ten 
aanzien van de federale overheid. 

Voor de berekening van het percentage bepaald in het tweede lid, wordt er 
geen rekening gehouden met de vergoedingen van de onderaannemers 
welke hadden kunnen worden beschouwd als in België gedane uitgaven 
indien deze onderaannemers rechtstreeks een contract zouden hebben 
aangegaan met de productievennootschap. 

Tenminste 70 pct. van de productie- en exploitatie-uitgaven in België zijn 
uitgaven die rechtstreeks verbonden zijn met de productie en de exploitatie. 

De uitgaven gedaan binnen zes maanden voorafgaand aan de ondertekening 
van de raamovereenkomst voor het in aanmerking komend werk, die 



betrekking hebben op de productie en de exploitatie van dit in aanmerking 
komend werk en die beantwoorden aan alle andere in dit artikel bedoelde 
voorwaarden, worden als in aanmerking komende uitgaven beschouwd voor 
zover de betrokken Gemeenschap het werk heeft erkend overeenkomstig 
§ 7, eerste lid, 3°, eerste streepje, en voor zover de in aanmerking komende 
productievennootschap kan verantwoorden waarom het noodzakelijk was dat 
deze uitgaven moesten gedaan worden vóór en niet na de ondertekening. 
9[...] 
9[...] 
§ 2 

Ten name van de in aanmerking komende investeerder wordt de belastbare 
winst in het belastbaar tijdperk waarin de raamovereenkomst is getekend, 
binnen de grenzen en onder de hierna gestelde voorwaarden voorlopig 
vrijgesteld ten belope van 356 pct. van de sommen waartoe de investeerder 
zich in uitvoering van deze raamovereenkomst verbonden heeft voor zover 
deze werkelijk door die investeerder gestort zijn binnen de drie maanden na 
de ondertekening van deze raamovereenkomst. 
 
§ 3 

Per belastbaar tijdperk wordt de vrijstelling als bedoeld in § 2 verleend ten 
belope van een bedrag beperkt tot 50 pct., met een maximum van 
750.000 EUR, van de belastbare gereserveerde winst van het belastbaar 
tijdperk vastgesteld vóór de samenstelling van de vrijgestelde reserve 
bedoeld in § 4. 

Indien een belastbaar tijdperk geen of onvoldoende winst oplevert om de 
sommen ter uitvoering van de raamovereenkomst te kunnen aanwenden, 
wordt de voor dat belastbaar tijdperk niet verleende vrijstelling 
achtereenvolgens overgedragen op de winst van de volgende belastbare 
tijdperken, waarbij de vrijstelling per belastbaar tijdperk nooit hoger mag 
zijn dan de in het eerste lid gestelde grenzen. 
9[...] 
§ 4 

De vrijstelling die is toegekend op basis van de overgemaakte sommen in 
uitvoering van een raamovereenkomst met het oog op het bekomen van een 
tax shelter-attest wordt slechts verleend en behouden wanneer: 
1° de in § 2 bedoelde vrijgestelde winst op een afzonderlijke rekening van het 

passief van de balans geboekt is en blijft tot de investeerder de definitieve 
vrijstelling opeist overeenkomstig de in § 5 vermelde termijnen en 
voorwaarden; 

2° de vrijgestelde winst bedoeld in § 2 niet tot grondslag dient voor de 



berekening van enige beloning of toekenning tot op de datum waarop het tax 
shelter-attest door de Federale Overheidsdienst Financiën wordt afgeleverd; 

3° het totaal van de door het geheel van in aanmerking komende investeerders 
daadwerkelijk gestorte sommen in uitvoering van de raamovereenkomst met 
vrijstelling van winst overeenkomstig § 2, niet meer bedraagt dan 50 pct. van 
het totale budget van de uitgaven voor het in aanmerking komend werk en 
het daadwerkelijk voor de uitvoering van dat budget werd aangewend; 

4° de in § 2 vrijgestelde winst beperkt is tot 172 pct. van de uiteindelijk 
verwachte fiscale waarde van het tax shelter-attest zoals vermeld in de 
raamovereenkomst. 

5° 9[...] 
5°bis 9[...] 
6° 9[...] 
7° 9[...] 
7°bis 9[...] 
8° 9[...] 
9° 9[...] 

9[...] 
9[...] 
9[...] 
 § 4bis 
9[...] 
 
§ 5 

De vrijstelling wordt slechts definitief toegekend indien het Tax Shelter 
attest uiterlijk op 31 december van het vierde jaar volgend op het jaar 
waarin de raamovereenkomst wordt getekend, daadwerkelijk wordt 
afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Financiën. 

De vrijstelling waarop aanspraak wordt gemaakt uit hoofde van ofwel de 
sommen die op grond van de raamovereenkomst werkelijk betaald zijn in 
het in § 2, bedoelde tijdperk ofwel de fiscale waarde van het tax shelter-
attest, en van de in § 3, tweede lid, bedoelde overdracht, kan uiterlijk 
worden toegekend in het aanslagjaar verbonden met het vierde belastbaar 
tijdperk dat volgt op het jaar van de ondertekening van de 
raamovereenkomst. 

De definitieve vrijstelling die is toegekend op basis van de gestorte sommen 
in uitvoering van een raamovereenkomst en met het oog op het behalen van 
een tax shelter-attest wordt slechts toegekend indien de investeerder bij de 
aangifte in de inkomstenbelastingen van het belastbaar tijdperk in de loop 



van hetwelk hij aanspraak heeft gemaakt op de definitieve vrijstelling, een 
kopie voegt van het tax shelter-attest dat hij ontvangen heeft in 
overeenstemming met § 1, eerste lid, 10°, en in de mate waarin per 
belastbaar tijdperk, de grens en het maximum bedoeld in § 3 nageleefd 
worden. 
§ 6 

Voor de periode verstreken tussen de datum van de eerste storting op grond 
van een raamovereenkomst en het ogenblik waarop het tax shelter-attest 
10[...] wordt afgeleverd, maar met een maximum van 18 maanden, kan de in 
aanmerking komende productievennootschap aan de in aanmerking 
komende investeerder een som storten berekend op de in het kader van de 
raamovereenkomst effectief uitgevoerde betalingen die worden verricht ter 
verkrijging van het tax shelter-attest, prorata van de verlopende dagen, en 
waarvan de maximumrente gelijk is aan het gemiddelde van EURIBOR 
12 maanden van de laatste dag van elke maand van het kalenderhalfjaar dat 
voorafgaat aan de door de in aanmerking komende investeerde gedane 
storting, verhoogd met 450 basispunten. 
 § 7 

Het tax shelter-attest wordt slechts uitgereikt door de Federale 
Overheidsdienst Financiën 10[...] indien aan de hieronder bepaalde 
modaliteiten en voorwaarden evenals aan degene die eventueel door de 
Koning zijn bepaald, is voldaan: 
1° de in aanmerking komende productievennootschap 10[...] heeft de 

raamovereenkomst bij de Federale Overheidsdienst Financiën in 
overeenstemming met § 1, eerste lid, 5° aangemeld; 

2° de in aanmerking komende productievennootschap heeft het tax shelter-
attest aangevraagd op basis van de aangemelde raamovereenkomst en de 
uitgaven die zijn verricht voor de uitvoering van de productie en de 
exploitatie van een in aanmerking komend werk zoals gedefinieerd in § 1, 
eerste lid, 6° en 7°; 

3° de in aanmerking komende productievennootschap 10[...] heeft aan de 
Federale Overheidsdienst Financiën samen met de aanvraag een tax shelter-
attest voorgelegd: 
– een document waarin de betrokken gemeenschap bevestigt dat het werk 

beantwoordt aan de definitie van een in aanmerking komend werk zoals 
bedoeld in § 1, eerste lid, 4°, en dat, in het geval waarbij de 
productievennootschap verbonden is met een televisieomroep, 
overeenkomstig § 1, eerste lid, 2°, tweede lid, zij in een eerste analyse 
inschat of de televisieomroep geen voordelen verkrijgt die rechtstreeks 
verbonden zijn met de productie of de exploitatie van het in aanmerking 
komend werk; 

– een document waarin de betrokken gemeenschap bevestigt dat het werk is 
voltooid en dat de in toepassing van dit artikel uitgevoerde globale 



financiering van het werk is uitgevoerd in overeenstemming met de 
voorwaarde en grens bedoeld in § 4, 3°; 

 

3°bis de televisieomroep zoals bedoeld in § 1, eerste lid, 2°, verkrijgt geen 
voordelen die rechtstreeks verbonden zijn met de productie of de exploitatie 
van het in aanmerking komend werk; 

4° tenminste 70 pct. van de kwalificerende productie- en exploitatie-uitgaven in 
de Europese Economische Ruimte zijn uitgaven die rechtstreeks verbonden 
zijn met de productie en de exploitatie; 

4°bis tenminste 70 pct. van de productie- en exploitatie-uitgaven die in België zijn 
gedaan, zijn uitgaven die rechtstreeks verbonden zijn met de productie en de 
exploitatie; 

5° de productievennootschap heeft geen achterstallen bij de Rijksdienst voor 
sociale zekerheid op het ogenblik van het afsluiten van de 
raamovereenkomst; 

6° de voorwaarden bedoeld in § 4, 1° tot 3°, worden ononderbroken nageleefd; 
7° alle voorwaarden die betrekking hebben op de hoedanigheid, de grens, het 

maximum, de termijn en territorialiteit bedoeld in dit artikel worden 
nageleefd. 

In het geval dat wordt vastgesteld dat een van deze voorwaarden gedurende 
enig belastbaar tijdperk niet langer wordt nageleefd of ontbreekt, wordt de 
voorheen vrijgestelde winst aangemerkt als winst van dat belastbare 
tijdperk. 

In het geval dat de in aanmerking komende investeerder op 31 december 
van het vierde jaar volgend op het jaar waarin de raamovereenkomst wordt 
getekend, het tax shelter-attest niet heeft ontvangen wordt de voorheen 
vrijgestelde winst aangemerkt als winst van het belastbare tijdperk tijdens 
hetwelk het tax shelter-attest rechtsgeldig kon worden afgeleverd. 

De definitieve vrijstelling is in ieder geval beperkt tot 172 pct. van de fiscale 
waarde van het tax shelter-attest. Het eventuele overschot van de sommen 
die zijn gestort en die in aanmerking zijn genomen als tijdelijk vrijgestelde 
winst overeenkomstig §§ 2 en 3 wordt beschouwd als winst van het 
belastbaar tijdperk tijdens hetwelke het tax shelter-attest is afgeleverd. 

In afwijking van artikel 416, in de gevallen bedoeld in de drie voorgaande 
leden, zijn de nalatigheidsinteresten verschuldigd op de verschuldigde 
belasting vanaf 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar waarvoor 
de vrijstelling voor de eerste keer werd gevraagd. 

De Koning kan de nadere toepassingsregels bepalen, met name voor de 
toekenning, de bewaring, de overdracht, de administratie en de aanmelding 
van het attest. 
 



 § 8 

De fiscale waarde van het tax shelter-attest, zoals bedoeld in § 1, eerste lid, 
10°, wordt vastgelegd, conform de door de Koning bepaalde modaliteiten, 
op: 
– 70 pct. van het bedrag van de in aanmerking komende productie- en exploitatie-

uitgaven verricht in de Europese Economische Ruimte en uitgevoerd voor de 
productie en de exploitatie van het in aanmerking komend werk, in de mate dat 
deze 70 pct. van het bedrag van de uitgaven, uitgaven zijn die rechtstreeks 
verbonden zijn met de productie en de exploitatie; 

– met een maximum van tien negende van het bedrag dat betrekking heeft op de 
productie- en exploitatie-uitgaven die in België werden gedaan zoals bedoeld in 
§ 1, eerste lid, 7°, binnen een termijn van ten hoogste 18 maanden vanaf de 
datum van de ondertekening van de raamovereenkomst voor het bekomen van 
het tax shelter-attest voor de productie en de exploitatie van het in aanmerking 
komend werk, die eventueel is aangepast overeenkomstig § 1, zesde lid. 

Voor animatiefilms en animatieseries bestemd voor televisie wordt deze 
termijn van 18 maanden verlengd met zes maanden. 

Indien evenwel het totaal van de in België gedane uitgaven die rechtstreeks 
verbonden zijn met de productie en de exploitatie minder is dan 70 pct. van 
het totaal van de in België gedane productie- en exploitatie-uitgaven, zal de 
fiscale waarde van het Tax Shelter attest proportioneel worden verminderd a 
rato van het percentage van de in België gedane uitgaven die rechtstreeks 
verbonden zijn met de productie en de exploitatie, in verhouding tot de 
vereiste 70 pct. 

De som van alle fiscale waarden van de Tax Shelter attesten bedraagt per in 
aanmerking komend werk maximaal 15.000.000 euro. 
 
 § 9 

De stortingen die zijn overeengekomen in het kader van een 
raamovereenkomst moeten in hun geheel ten laatste drie maand voor de 
aflevering van het tax shelter-attest zijn uitgevoerd. 
 
 § 10 

De raamovereenkomst die tot doel heeft een in aanmerking komend werk te 
produceren bevat verplicht: 
1° de benaming, het ondernemingsnummer, het maatschappelijk doel en de datum 

van de erkenning van de in aanmerking komende productievennootschap; 
2° de benaming, het ondernemingsnummer en het maatschappelijk doel van de in 

aanmerking komende investeerder; 
3° de benaming, het ondernemingsnummer, het maatschappelijk doel of de 

identiteit en het nationaal nummer, alsook de datum van de erkenning van de in 



aanmerking komende tussenpersoon; 
4° de identificatie en de beschrijving van het in aanmerking komend werk dat het 

voorwerp uitmaakt van de raamovereenkomst; 
5° de begroting van de uitgaven die nodig zijn voor het werk in kwestie, waarbij 

een onderscheid wordt gemaakt tussen: 
– het gedeelte dat ten laste wordt genomen door de in aanmerking komende 

productievennootschap; 
– het gedeelte dat gefinancierd wordt door elk van de in aanmerking komende 

investeerders, dat reeds is vastgelegd; 
 

6° de overeengekomen wijze waarop de bedragen worden vergoed die bestemd zijn 
voor de uitvoering van de raamovereenkomst; 

7° de waarborg dat elke in aanmerking komende investeerder noch een in 
aanmerking komende productievennootschap, noch een televisieomroep, noch 
een in de zin van artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen met een in 
aanmerking komende productievennootschap verbonden vennootschap is; 

8° de verbintenis van de productie-vennootschap: 
– dat ze geen onderneming is die verbonden is met een Belgische of 

buitenlandse televisieomroep, of dat ze niet als een met een Belgische of 
buitenlandse televisieomroep verbonden onderneming beschouwd kan 
worden overeenkomstig § 1, 2°, tweede lid, gezien deze televisieomroep 
geen voordelen verkrijgt die rechtstreeks verbonden zijn met de productie of 
de exploitatie van het in aanmerking komend werk; 

– het definitieve bedrag dat 10[...] wordt aangewend tot uitvoering van de 
raamovereenkomst door de vrijstelling van de winst te beperken tot ten 
hoogste 50 pct. van de begroting van de totale uitgaven van het in 
aanmerking komend werk voor het geheel van de in aanmerking komende 
investeerders, en om alle overeenkomstig § 2 gestorte bedragen 
daadwerkelijk aan te wenden voor de uitvoering van deze begroting; 

– dat ten minste 70 pct. van de kwalificerende productie- en exploitatie-
uitgaven in de Europese Economische Ruimte, uitgaven zijn die rechtstreeks 
verbonden zijn met de productie en de exploitatie; 

– dat ten minste 70 pct. van de productie- en exploitatie-uitgaven die in België 
werden gedaan, uitgaven zijn die rechtstreeks verbonden zijn met de 
productie en de exploitatie; 

– dat ten minste 90 pct. van de kwalificerende productie- en exploitatie-
uitgaven die in aanmerking genomen worden bij de berekening van de 
uiteindelijk verwachte fiscale waarde van het Tax Shelter attest zoals 
vermeld in de raamovereenkomst, in België gedane productie- en exploitatie-
uitgaven zijn, zodat deze fiscale waarde kan worden bereikt; 

– in de eindgeneriek van het werk de steun te vermelden aangebracht door de 
Belgische wetgever inzake de tax shelter; 

 

9° de verbintenis van de in aanmerking komende productievennootschap en de in 
aanmerking komende tussenpersonen om de wetgeving na te leven die 



betrekking heeft op het tax shelter stelsel en meer in het bijzonder, van § 12 
van dit artikel. 

De Koning kan de praktische modaliteiten van uitwerking, inhoud en vorm 
van de raamovereenkomst bepalen. 
 
 § 11 

Geen enkel economisch of financieel voordeel kan worden toegekend aan de 
in aanmerking komende investeerder, met uitzondering van 
handelsgeschenken van geringe waarde in de zin van artikel 12, § 1, eerste 
lid, 2°, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. De 
waarborg van het voltooien van het in aanmerking komend werk en de 
aflevering van het tax shelter-attest wordt niet beschouwd als een 
economisch of financieel voordeel, voor zover de in aanmerking komende 
investeerder, in het geval dat deze zich beroept op deze waarborg, niet meer 
ontvangt dan het bedrag van de belastingen en de nalatigheidsinteresten 
verschuldigd door deze investeerder in het geval van niet naleving van de 
vrijstellingsvoorwaarde. 

De in aanmerking komende investeerder mag geen rechten, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, in het in aanmerking komend werk bezitten of in bezit gehad 
hebben. 

De voorgaande bepalingen doen geen afbreuk aan het recht van de in 
aanmerking komende investeerder om aanspraak te maken op een 
eventuele aftrek als beroepskosten van de andere bedragen dan degene die 
in het kader van de raamovereenkomst gestort zijn en die evenzeer 
betrekking hebben op de productie van een in aanmerking komend werk, en 
dit binnen de voorwaarden bepaald door de artikelen 49 en volgende. 

In afwijking van de artikelen 23, 48, 49 en 61, zijn de kosten en verliezen 
evenals de minderwaarden, voorzieningen en afschrijvingen die betrekking 
hebben op de aankoop van een tax shelter-attest, noch aftrekbaar als 
beroepskost, of -verlies, noch vrijstelbaar. 
 
 § 12 

Het aanbod van een tax shelter-attest door de in aanmerking komende 
productievennootschap of door de in aanmerking komende tussenpersoon en 
de bemiddeling in raamovereenkomsten worden uitgevoerd in 
overeenstemming met de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding 
van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot 
de verhandeling op een gereglementeerde markt. 
 

Wetshistoriek 



Ingevoegd bij art. 128 W. 2 augustus 2002 (B.S., 29 augustus 2002 (tweede uitg.), err., 
B.S., 13 november 2002 (tweede uitg.)), met ingang van aanslagjaar 2004 (art. 1 K.B. 
3 mei 2003 (B.S., 9 mei 2003 (eerste uitg.)). 

Art. vervangen bij art. 291 W. 22 december 2003 (B.S., 31 december 2003 (eerste 
uitg.)), van toepassing vanaf aanslagjaar 2004 (art. 293). 
§ 1, lid 1: 

– 1° ingevoegd bij art. 3, a) Wet 12 mei 2014 (BS 27 mei 2014), met ingang van 1 
januari 2015 (art. 1 KB 19 december 2014 (BS 31 december 2014 (ed. 2))) en 
gewijzigd bij art. 2, 1° Wet 26 mei 2016 (BS 7 juni 2016), van toepassing op de 
raamovereenkomsten getekend vanaf 1 juli 2016 (art. 4); 

– oorspronkelijk 1° vervangen bij art. 7, a) Wet 21 december 2009 (BS 
31 december 2009 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2010 (art. 9), vernummerd 
tot 2° en gewijzigd bij art. 3, b) Wet 12 mei 2014 (BS 27 mei 2014), met ingang 
van 1 januari 2015 (art. 1 KB 19 december 2014 (BS 31 december 2014 (ed. 2))) 
en bij art. 2, 2° en 3° Wet 26 mei 2016 (BS 7 juni 2016), van toepassing op de 
raamovereenkomsten getekend vanaf 1 juli 2016 (art. 4); 

– 3° ingevoegd bij art. 3, c) Wet 12 mei 2014 (BS 27 mei 2014), met ingang van 1 
januari 2015 (art. 1 KB 19 december 2014 (BS 31 december 2014 (ed. 2))); 

– oorspronkelijk 3° vervangen bij art. 7, c) Wet 21 december 2009 (BS 
31 december 2009 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2010 (art. 9), gewijzigd bij 
art. 12, a) Wet 17 juni 2013 (BS 28 juni 2013 (ed. 1)), van toepassing op de 
raamovereenkomsten die vanaf 1 juli 2013 zijn getekend (art. 23, lid 4), 
vernummerd tot 4° en gewijzigd bij art. 3, e), 1) tot 3) Wet 12 mei 2014 (BS 
27 mei 2014), met ingang van 1 januari 2015 (art. 1 KB 19 december 2014 (BS 
31 december 2014 (ed. 2))) en bij art. 2, 4° en 5° Wet 26 mei 2016 (BS 7 juni 
2016), van toepassing op de raamovereenkomsten getekend vanaf 1 juli 2016 
(art. 4); 

– oorspronkelijk 2° vernummerd tot 5°, vervangen bij art. 3, d) Wet 12 mei 2014 
(BS 27 mei 2014), met ingang van 1 januari 2015 (art. 1 KB 19 december 2014 
(BS 31 december 2014 (ed. 2))) en gewijzigd bij art. 2, 6° Wet 26 mei 2016 (BS 
7 juni 2016), van toepassing op de raamovereenkomsten getekend vanaf 1 juli 
2016 (art. 4); 

– 6° ingevoegd bij art. 3, f) Wet 12 mei 2014 (BS 27 mei 2014), met ingang van de 
eerste dag van de tweede maand die volgt op de voorafgaande goedkeuring door 
de Europese Commissie, en van toepassing op de raamovereenkomsten getekend 
vanaf die datum (art. 10) en vervangen bij art. 2, 7° Wet 26 mei 2016 (BS 7 juni 
2016), van toepassing op de raamovereenkomsten getekend vanaf 1 juli 2016 
(art. 4); 

– oorspronkelijk 4° gewijzigd bij art. 7, d) Wet 21 december 2009 (BS 31 december 
2009 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2010 (art. 9), vernummerd tot 7° en 
gewijzigd bij art. 3, g) Wet 12 mei 2014 (BS 27 mei 2014), met ingang van 1 
januari 2015 (art. 1 KB 19 december 2014 (BS 31 december 2014 (ed. 2))) en bij 
art. 2, 8° Wet 26 mei 2016 (BS 7 juni 2016), van toepassing op de 
raamovereenkomsten getekend vanaf 1 juli 2016 (art. 4); 

– oorspronkelijk lid 6 vernummerd tot 8° en gewijzigd bij art. 3, h) Wet 12 mei 



2014 (BS 27 mei 2014), met ingang van 1 januari 2015 (art. 1 KB 19 december 
2014 (BS 31 december 2014 (ed. 2))) en bij art. 2, 9° tot 12° Wet 26 mei 2016 
(BS 7 juni 2016), van toepassing op de raamovereenkomsten getekend vanaf 1 
juli 2016 (art. 4); 

– oorspronkelijk lid 7 vernummerd tot 9° en gewijzigd bij art. 3, j), 1) tot 4) Wet 
12 mei 2014 (BS 27 mei 2014), met ingang van de eerste dag van de tweede 
maand die volgt op de voorafgaande goedkeuring door de Europese Commissie, 
en van toepassing op de raamovereenkomsten getekend vanaf die datum (art. 
10) en bij art. 2, 13° tot 17° Wet 26 mei 2016 (BS 7 juni 2016), van toepassing 
op de raamovereenkomsten getekend vanaf 1 juli 2016 (art. 4); 

– 10° ingevoegd bij art. 3, k) Wet 12 mei 2014 (BS 27 mei 2014), met ingang van 
1 januari 2015 (art. 1 KB 19 december 2014 (BS 31 december 2014 (ed. 2))) en 
gewijzigd bij art. 2, 18° Wet 26 mei 2016 (BS 7 juni 2016), van toepassing op de 
raamovereenkomsten getekend vanaf 1 juli 2016 (art. 4). 

§ 1, lid 2 ingevoegd bij art. 12, b) Wet 17 juni 2013 (BS 28 juni 2013 (ed. 1)) en 
opgeheven bij art. 3, i) Wet 12 mei 2014 (BS 27 mei 2014), met ingang van 1 januari 
2015 (art. 1 KB 19 december 2014 (BS 31 december 2014 (ed. 2))). 
§ 1, lid 3 gewijzigd bij art. 7, e) Wet 21 december 2009 (BS 31 december 2009 (ed. 2)), 
met ingang van 1 januari 2010 (art. 9), bij art. 3, l) Wet 12 mei 2014 (BS 27 mei 2014), 
met ingang van 1 januari 2015 (art. 1 KB 19 december 2014 (BS 31 december 2014 (ed. 
2))) en bij art. 2, 19° Wet 26 mei 2016 (BS 7 juni 2016), van toepassing op de 
raamovereenkomsten getekend vanaf 1 juli 2016 (art. 4). 
§ 1, lid 4 gewijzigd bij art. 7, f) Wet 21 december 2009 (BS 31 december 2009 (ed. 2)), 
met ingang van 1 januari 2010 (art. 9), bij art. 3, m) Wet 12 mei 2014 (BS 27 mei 
2014), met ingang van 1 januari 2015 (art. 1 KB 19 december 2014 (BS 31 december 
2014 (ed. 2))) en bij art. 2, 19° Wet 26 mei 2016 (BS 7 juni 2016), van toepassing op 
de raamovereenkomsten getekend vanaf 1 juli 2016 (art. 4). 
§ 1, lid 5 ingevoegd bij art. 12, d) Wet 17 juni 2013 (BS 28 juni 2013 (ed. 1)), van 
toepassing op de raamovereenkomsten die vanaf 1 juli 2013 zijn getekend (art. 23, lid 4) 
en vervangen bij art. 2, 20° Wet 26 mei 2016 (BS 7 juni 2016), van toepassing op de 
raamovereenkomsten getekend vanaf 1 juli 2016 (art. 4). 
§ 1, lid 6 ingevoegd bij art. 12, d) Wet 17 juni 2013 (BS 28 juni 2013 (ed. 1)), van 
toepassing op de raamovereenkomsten die vanaf 1 juli 2013 zijn getekend (art. 23, lid 4) 
en verplaatst naar lid 1, 8° bij art. 3, h) Wet 12 mei 2014 (BS 27 mei 2014), met ingang 
van 1 januari 2015 (art. 1 KB 19 december 2014 (BS 31 december 2014 (ed. 2))). 
§ 1, lid 7 ingevoegd bij art. 12, d) Wet 17 juni 2013 (BS 28 juni 2013 (ed. 1)), van 
toepassing op de raamovereenkomsten die vanaf 1 juli 2013 zijn getekend (art. 23, lid 4) 
en opgeheven bij art. 3, o) Wet 12 mei 2014 (BS 27 mei 2014), met ingang van 1 
januari 2015 (art. 1 KB 19 december 2014 (BS 31 december 2014 (ed. 2))). 
§ 1, lid 8 ingevoegd bij art. 12, d) Wet 17 juni 2013 (BS 28 juni 2013 (ed. 1)), van 
toepassing op de raamovereenkomsten die vanaf 1 juli 2013 zijn getekend (art. 23, lid 4) 
en verplaatst naar lid 1, 9° bij art. 3, j) Wet 12 mei 2014 (BS 27 mei 2014), met ingang 
van 1 januari 2015 (art. 1 KB 19 december 2014 (BS 31 december 2014 (ed. 2))). 
§ 1, lid 9 ingevoegd bij art. 12, d) Wet 17 juni 2013 (BS 28 juni 2013 (ed. 1)), van 
toepassing op de raamovereenkomsten die vanaf 1 juli 2013 zijn getekend (art. 23, lid 4) 
en opgeheven bij art. 3, p) Wet 12 mei 2014 (BS 27 mei 2014), met ingang van 1 
januari 2015 (art. 1 KB 19 december 2014 (BS 31 december 2014 (ed. 2))). 
§ 2 vervangen bij art. 4 Wet 12 mei 2014 (BS 27 mei 2014), met ingang van 1 januari 
2015 (art. 1 KB 19 december 2014 (BS 31 december 2014 (ed. 2))) en gewijzigd bij 
art. 2, 21° Wet 26 mei 2016 (BS 7 juni 2016), van toepassing op de 



raamovereenkomsten getekend vanaf 1 juli 2016 (art. 4) en bij art. 30, 1° Wet 
25 december 2017 (BS 29 december 2017 (ed. 1)), in werking op 1 januari 2018 en van 
toepassing vanaf aanslagjaar 2019 verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten 
vroegste aanvangt op 1 januari 2018 (art. 86.A). Elke wijziging die vanaf 26 juli 2017 
aan de afsluitingsdatum van het boekjaar wordt aangebracht, blijft zonder uitwerking 
voor de toepassing van deze bepaling (art. 86.D). 
§ 3 gewijzigd bij art. 7, j) Wet 21 december 2009 (BS 31 december 2009 (ed. 2)), met 
ingang van 1 januari 2010 (art. 9) en bij art. 5 Wet 12 mei 2014 (BS 27 mei 2014), met 
ingang van 1 januari 2015 (art. 1 KB 19 december 2014 (BS 31 december 2014 (ed. 
2))). 
§ 4, lid 1: 

– inleidende bepaling vervangen bij art. 6, a) Wet 12 mei 2014 (BS 27 mei 2014), 
met ingang van 1 januari 2015 (art. 1 KB 19 december 2014 (BS 31 december 
2014 (ed. 2))); 

– 1° gewijzigd bij art. 2, 4° W. 17 mei 2004 (B.S., 4 juni 2004 (tweede uitg.)), met 
ingang van aanslagjaar 2004 (art. 4, lid 1), bij art. 6, b) Wet 12 mei 2014 (BS 
27 mei 2014), met ingang van 1 januari 2015 (art. 1 KB 19 december 2014 (BS 
31 december 2014 (ed. 2))) en bij art. 2, 22° Wet 26 mei 2016 (BS 7 juni 2016), 
van toepassing op de raamovereenkomsten getekend vanaf 1 juli 2016 (art. 4); 

– 2° gewijzigd bij art. 2, 4° W. 17 mei 2004 (B.S., 4 juni 2004 (tweede uitg.)), met 
ingang van aanslagjaar 2004 (art. 4, lid 1), bij art. 7, m) Wet 21 december 2009 
(BS 31 december 2009 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2010 (art. 9), bij 
art. 6, c) Wet 12 mei 2014 (BS 27 mei 2014), met ingang van 1 januari 2015 
(art. 1 KB 19 december 2014 (BS 31 december 2014 (ed. 2))) en bij art. 2, 23° 
Wet 26 mei 2016 (BS 7 juni 2016), van toepassing op de raamovereenkomsten 
getekend vanaf 1 juli 2016 (art. 4); 

– oorspronkelijk 3° opgeheven bij art. 6, d) Wet 12 mei 2014 (BS 27 mei 2014), 
met ingang van 1 januari 2015 (art. 1 KB 19 december 2014 (BS 31 december 
2014 (ed. 2))); 

– oorspronkelijk 4° gewijzigd bij art. 7, o) Wet 21 december 2009 (BS 31 december 
2009 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2010 (art. 9), vernummerd tot 3° en 
gewijzigd bij art. 6, e) Wet 12 mei 2014 (BS 27 mei 2014), met ingang van 1 
januari 2015 (art. 1 KB 19 december 2014 (BS 31 december 2014 (ed. 2))) en bij 
art. 2, 24° Wet 26 mei 2016 (BS 7 juni 2016), van toepassing op de 
raamovereenkomsten getekend vanaf 1 juli 2016 (art. 4); 

– 4° ingevoegd bij art. 6, f) Wet 12 mei 2014 (BS 27 mei 2014), met ingang van 1 
januari 2015 (art. 1 KB 19 december 2014 (BS 31 december 2014 (ed. 2))) en 
gewijzigd bij art. 30, 3° Wet 25 december 2017 (BS 29 december 2017 (ed. 1)), 
in werking op 1 januari 2018 en van toepassing vanaf aanslagjaar 2019 
verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 
2018 (art. 86.A). Elke wijziging die vanaf 26 juli 2017 aan de afsluitingsdatum 
van het boekjaar wordt aangebracht, blijft zonder uitwerking voor de toepassing 
van deze bepaling (art. 86.D); 

– 5° opgeheven bij art. 6, d) Wet 12 mei 2014 (BS 27 mei 2014), met ingang van 1 
januari 2015 (art. 1 KB 19 december 2014 (BS 31 december 2014 (ed. 2))); 

– 5°bis ingevoegd bij art. 12, e) Wet 17 juni 2013 (BS 28 juni 2013 (ed. 1)), van 



toepassing op de raamovereenkomsten die vanaf 1 juli 2013 zijn getekend (art. 
23, lid 4) en opgeheven bij art. 6, d) Wet 12 mei 2014 (BS 27 mei 2014), met 
ingang van 1 januari 2015 (art. 1 KB 19 december 2014 (BS 31 december 2014 
(ed. 2))); 

– 6° opgeheven bij art. 6, d) Wet 12 mei 2014 (BS 27 mei 2014), met ingang van 1 
januari 2015 (art. 1 KB 19 december 2014 (BS 31 december 2014 (ed. 2))); 

– 7° opgeheven bij art. 6, d) Wet 12 mei 2014 (BS 27 mei 2014), met ingang van 1 
januari 2015 (art. 1 KB 19 december 2014 (BS 31 december 2014 (ed. 2))); 

– 7°bis ingevoegd bij art. 2, 7° W. 17 mei 2004 (B.S., 4 juni 2004 (tweede uitg.)), 
met ingang van aanslagjaar 2004 (art. 4, lid 1) en opgeheven bij art. 6, d) Wet 
12 mei 2014 (BS 27 mei 2014), met ingang van 1 januari 2015 (art. 1 KB 19 
december 2014 (BS 31 december 2014 (ed. 2))); 

– 8° opgeheven bij art. 6, d) Wet 12 mei 2014 (BS 27 mei 2014), met ingang van 1 
januari 2015 (art. 1 KB 19 december 2014 (BS 31 december 2014 (ed. 2))); 

– 9° opgeheven bij art. 6, d) Wet 12 mei 2014 (BS 27 mei 2014), met ingang van 1 
januari 2015 (art. 1 KB 19 december 2014 (BS 31 december 2014 (ed. 2))). 

§ 4, leden 2 en 3 ingevoegd bij art. 12, g) Wet 17 juni 2013 (BS 28 juni 2013 (ed. 1)) en 
opgeheven bij art. 6, g) Wet 12 mei 2014 (BS 27 mei 2014), met ingang van 1 januari 
2015 (art. 1 KB 19 december 2014 (BS 31 december 2014 (ed. 2))). 
§ 4, lid 4 opgeheven bij art. 6, g) Wet 12 mei 2014 (BS 27 mei 2014), met ingang van 1 
januari 2015 (art. 1 KB 19 december 2014 (BS 31 december 2014 (ed. 2))). 
§ 4bis ingevoegd bij art. 2, 9° W. 17 mei 2004 (B.S., 4 juni 2004 (tweede uitg.)), met 
ingang van aanslagjaar 2004 (art. 4, lid 1) en opgeheven bij art. 7 Wet 12 mei 2014 (BS 
27 mei 2014), met ingang van 1 januari 2015 (art. 1 KB 19 december 2014 (BS 
31 december 2014 (ed. 2))). 
§ 5 vervangen bij art. 8 Wet 12 mei 2014 (BS 27 mei 2014), met ingang van 1 januari 
2015 (art. 1 KB 19 december 2014 (BS 31 december 2014 (ed. 2))) en gewijzigd bij 
art. 2, 25° tot 27° Wet 26 mei 2016 (BS 7 juni 2016), van toepassing op de 
raamovereenkomsten getekend vanaf 1 juli 2016 (art. 4). 
§ 6 vervangen bij art. 8 Wet 12 mei 2014 (BS 27 mei 2014), met ingang van 1 januari 
2015 (art. 1 KB 19 december 2014 (BS 31 december 2014 (ed. 2))) en gewijzigd bij 
art. 2, 28° Wet 26 mei 2016 (BS 7 juni 2016), van toepassing op de 
raamovereenkomsten getekend vanaf 1 juli 2016 (art. 4). 
§ 7 ingevoegd bij art. 9 Wet 12 mei 2014 (BS 27 mei 2014), met ingang van 1 januari 
2015 (art. 1 KB 19 december 2014 (BS 31 december 2014 (ed. 2))) en gewijzigd bij 
art. 2, 29° tot 36° Wet 26 mei 2016 (BS 7 juni 2016), van toepassing op de 
raamovereenkomsten getekend vanaf 1 juli 2016 (art. 4) en bij art. 30, 5° Wet 
25 december 2017 (BS 29 december 2017 (ed. 1)), in werking op 1 januari 2018 en van 
toepassing vanaf aanslagjaar 2019 verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten 
vroegste aanvangt op 1 januari 2018 (art. 86.A). Elke wijziging die vanaf 26 juli 2017 
aan de afsluitingsdatum van het boekjaar wordt aangebracht, blijft zonder uitwerking 
voor de toepassing van deze bepaling (art. 86.D). 
§ 8 ingevoegd bij art. 9 Wet 12 mei 2014 (BS 27 mei 2014), met ingang van 1 januari 
2015 (art. 1 KB 19 december 2014 (BS 31 december 2014 (ed. 2))) en gewijzigd bij 
art. 2, 37° tot 39° Wet 26 mei 2016 (BS 7 juni 2016), van toepassing op de 
raamovereenkomsten getekend vanaf 1 juli 2016 (art. 4). 
§ 9 ingevoegd bij art. 9 Wet 12 mei 2014 (BS 27 mei 2014), met ingang van 1 januari 
2015 (art. 1 KB 19 december 2014 (BS 31 december 2014 (ed. 2))). 



§ 10 ingevoegd bij art. 9 Wet 12 mei 2014 (BS 27 mei 2014), met ingang van 1 januari 
2015 (art. 1 KB 19 december 2014 (BS 31 december 2014 (ed. 2))) en gewijzigd bij 
art. 2, 40° tot 47° Wet 26 mei 2016 (BS 7 juni 2016), van toepassing op de 
raamovereenkomsten getekend vanaf 1 juli 2016 (art. 4). 
§ 11 ingevoegd bij art. 9 Wet 12 mei 2014 (BS 27 mei 2014), met ingang van 1 januari 
2015 (art. 1 KB 19 december 2014 (BS 31 december 2014 (ed. 2))) en gewijzigd bij 
art. 2, 48° tot 50° Wet 26 mei 2016 (BS 7 juni 2016), van toepassing op de 
raamovereenkomsten getekend vanaf 1 juli 2016 (art. 4). 
§ 12 ingevoegd bij art. 9 Wet 12 mei 2014 (BS 27 mei 2014), met ingang van 1 januari 
2015 (art. 1 KB 19 december 2014 (BS 31 december 2014 (ed. 2))). 

Voorgeschiedenis 
§ 1, lid 1: 

– 2° vervangen bij art. 7, b) Wet 21 december 2009 (BS 31 december 2009 
(ed. 2)), met ingang van 1 januari 2010 (art. 9); 

– 3° gewijzigd bij art. 2, 1°, a) W. 17 mei 2004 (B.S., 4 juni 2004 (tweede uitg.)), 
met ingang van 1 januari 2006 (art. 4, lid 2) en bij art. 2 W. 3 december 2006 
(B.S., 27 december 2006 (tweede uitg.)), met ingang van 16 juli 2007 (art. 1 
K.B. 14 november 2008 (B.S., 19 november 2008)). 

§ 1, lid 4 gewijzigd bij art. 12, c) Wet 17 juni 2013 (BS 28 juni 2013 (ed. 1)). 
§ 1, lid 5 gewijzigd bij art. 3, n) Wet 12 mei 2014 (BS 27 mei 2014), met ingang van 1 
januari 2015 (art. 1 KB 19 december 2014 (BS 31 december 2014 (ed. 2))) 
§ 2 vervangen bij art. 2, 2° W. 17 mei 2004 (B.S., 4 juni 2004 (tweede uitg.)), met 
ingang van aanslagjaar 2004 (art. 4, lid 1) en gewijzigd bij art. 7, g) en h) Wet 
21 december 2009 (BS 31 december 2009 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2010 
(art. 9). 
§ 3 gewijzigd bij art. 2, 3° W. 17 mei 2004 (B.S., 4 juni 2004 (tweede uitg.)), met 
ingang van aanslagjaar 2004 (art. 4, lid 1) en bij art. 7, k) Wet 21 december 2009 (BS 
31 december 2009 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2010 (art. 9). 
§ 4, lid 1: 

– 1° gewijzigd bij art. 7, m) Wet 21 december 2009 (BS 31 december 2009 
(ed. 2)), met ingang van 1 januari 2010 (art. 9); 

– 3° gewijzigd bij art. 7, n) Wet 21 december 2009 (BS 31 december 2009 
(ed. 2)), met ingang van 1 januari 2010 (art. 9); 

– 6° vervangen bij art. 2, 5° W. 17 mei 2004 (B.S., 4 juni 2004 (tweede uitg.)), 
met ingang van aanslagjaar 2004 (art. 4, lid 1) en gewijzigd bij art. 7, p) Wet 
21 december 2009 (BS 31 december 2009 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 
2010 (art. 9); 

– 7° vervangen bij art. 2, 6° W. 17 mei 2004 (B.S., 4 juni 2004 (tweede uitg.)), 
met ingang van aanslagjaar 2004 (art. 4, lid 1), bij art. 7, q) Wet 21 december 
2009 (BS 31 december 2009 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2010 (art. 9) en 
gewijzigd bij art. 12, f) Wet 17 juni 2013 (BS 28 juni 2013 (ed. 1)), van 
toepassing op de raamovereenkomsten die vanaf 1 juli 2013 zijn getekend (art. 
23, lid 4); 

– 8° gewijzigd bij art. 7, r) Wet 21 december 2009 (BS 31 december 2009 (ed. 2)), 
met ingang van 1 januari 2010 (art. 9). 



§ 4, lid 4 vervangen bij art. 2, 8° W. 17 mei 2004 (B.S., 4 juni 2004 (tweede uitg.)), met 
ingang van aanslagjaar 2004 (art. 4, lid 1) en gewijzigd bij art. 7, s) Wet 21 december 
2009 (BS 31 december 2009 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2010 (art. 9). 
§ 4bis gewijzigd bij art. 7, t) Wet 21 december 2009 (BS 31 december 2009 (ed. 2)), 
met ingang van 1 januari 2010 (art. 9). 
§ 5, enig lid: 

– inleidende bepaling gewijzigd bij art. 7, u) Wet 21 december 2009 (BS 
31 december 2009 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2010 (art. 9); 

– 1° gewijzigd bij art. 7, v) Wet 21 december 2009 (BS 31 december 2009 
(ed. 2)), met ingang van 1 januari 2010 (art. 9); 

– 4° gewijzigd bij art. 7, w) Wet 21 december 2009 (BS 31 december 2009 
(ed. 2)), met ingang van 1 januari 2010 (art. 9); 

– 5° vervangen bij art. 7, x) Wet 21 december 2009 (BS 31 december 2009 
(ed. 2)), met ingang van 1 januari 2010 (art. 9) en gewijzigd bij art. 12, h) Wet 
17 juni 2013 (BS 28 juni 2013 (ed. 1)), van toepassing op de 
raamovereenkomsten die vanaf 1 juli 2013 zijn getekend (art. 23, lid 4); 

– 7° vervangen bij art. 2, 10° W. 17 mei 2004 (B.S., 4 juni 2004 (tweede uitg.)), 
met ingang van aanslagjaar 2004 (art. 4, lid 1) en gewijzigd bij art. 7, y) Wet 
21 december 2009 (BS 31 december 2009 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 
2010 (art. 9); 

– 8° gewijzigd bij art. 7, z) en aa) Wet 21 december 2009 (BS 31 december 2009 
(ed. 2)), met ingang van 1 januari 2010 (art. 9) en bij art. 12, i) en j) Wet 
17 juni 2013 (BS 28 juni 2013 (ed. 1)), van toepassing op de 
raamovereenkomsten die vanaf 1 juli 2013 zijn getekend (art. 23, lid 4). 

§ 6 gewijzigd bij art. 7, ab) en ac) Wet 21 december 2009 (BS 31 december 2009 
(ed. 2)), met ingang van 1 januari 2010 (art. 9) en bij art. 12, k) en l) Wet 17 juni 2013 
(BS 28 juni 2013 (ed. 1)), van toepassing op de raamovereenkomsten die vanaf 1 juli 
2013 zijn getekend (art. 23, lid 4). 

Uitvoeringsbesluiten 

– Koninklijk besluit van 19 december 2014 tot uitvoering van artikel 194ter van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en wat de de modaliteiten en 
voorwaarden van de erkenningsprocedure van productievennootschappen en van 
de in aanmerking komende tussenpersonen betreft (BS 31 december 2014 (ed. 
2)) 

Franse tekst gewijzigd bij art. 2, 1°, b) W. 17 mei 2004 (B.S., 4 juni 2004 (tweede 
uitg.)), met ingang van aanslagjaar 2004 (art. 4, lid 1) en bij art. 7, i) en l) Wet 
21 december 2009 (BS 31 december 2009 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2010 
(art. 9). 

Art. 194ter/1  
§ 1 



De toepassing van artikel 194ter wordt verruimd tot de in aanmerking 
komende productievennootschappen die als voornaamste doel de productie 
en de ontwikkeling van nieuwe podiumproducties hebben. 
§ 2 

Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder: 
1° in aanmerking komend werk: in afwijking van artikel 194ter, § 1, eerste lid, 4°, 

een nieuwe podiumproductie als bedoeld in 2°, die door de bevoegde diensten 
van de betrokken Gemeenschap erkend wordt als Europees podiumwerk, dat wil 
zeggen: 
– tot stand gebracht door een of meer producenten die in een of meer lidstaten 

van de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn of gesuperviseerd en 
daadwerkelijk gecontroleerd door een of meer producenten die in een of 
meer van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn; 

– waarvoor de productie- en exploitatie-uitgaven die in België werden gedaan 
zoals bedoeld in artikel 194ter, § 1, eerste lid, 7°, worden gedaan binnen een 
periode eindigend ten hoogste 24 maanden na de datum van ondertekening 
van de raamovereenkomst voor het bekomen van het taxshelter attest voor 
de productie van dit werk zoals bedoeld in artikel 194ter, § 1, eerste lid, 5°, 
en uiterlijk 1 maand na de Première van het podiumwerk; 

 

2° nieuwe podiumproductie: een theater-, circus-, straattheater-, opera-, klassieke 
muziek-, dans- of muziektheaterproductie, met inbegrip van musical en ballet, 
alsook de productie van een totaalspektakel, waarbij het scenario, de 
theatertekst, de regie of de scenografie nieuw is, of die een herinterpretatie 
betreft; 

3° totaalspektakel: de combinatie van diverse van de onder 2° vermelde 
podiumkunsten, eventueel op bijkomstige wijze aangevuld met choreografie, 
toneelspel, speciale effecten, pyrotechnische effecten en innoverende 
technologieën qua geluid, beeld en scenografie; 

4° Première: de eerste voorstelling van het podiumwerk in België of in een andere 
lidstaat van de Europese Economische Ruimte. 

§ 3 

In afwijking van artikel 194ter, § 1, eerste lid, 8° en 9°, wordt verstaan 
onder: 
1° uitgaven die rechtstreeks verbonden zijn met de productie en de exploitatie: de 

uitgaven die verbonden zijn met de creatieve en technische productie van het in 
aanmerking komende werk, zoals: 
– kosten met betrekking tot de artistieke rechten, met uitzondering van de 

ontwikkelingskosten van het scenario die dateren van de periode voor de 
raamovereenkomst; 

– lonen en andere vergoedingen van het personeel of vergoedingen van 
zelfstandige dienstverleners, verbonden aan de creatie en uitvoering van het 
in aanmerking komend werk; 



– lonen en andere vergoedingen van acteurs, acrobaten, dansers, dirigenten, 
muzikanten, zangers en artistieke functies, al dan niet zelfstandig, die enkel 
verbonden zijn aan de uitvoering van het in aanmerking komend werk; 

– sociale lasten in verband met lonen en kosten bedoeld in het tweede en 
derde streepje; 

– kosten van decors, rekwisieten, instrumenten, kostuums en attributen, die op 
het podium worden gebracht; 

– kosten met betrekking tot licht, geluid, speciale effecten en andere 
technische middelen; 

– de transportkosten met betrekking tot de kosten bedoeld in het vijfde en 
zesde streepje; 

– kosten van vervoer en accommodatie van personen, beperkt tot een bedrag 
dat gelijk is aan 25 pct. van de kosten bedoeld in het tweede en derde 
streepje; 

– kosten van huur van repetitie- en voorstellingsruimten; 
– verzekeringskosten die rechtstreeks verbonden zijn met de productie; 
– kosten van publicatie en van promotie eigen aan de productie: affiches, 

flyers, aanmaken van het persdossier, website of webpagina eigen aan de 
productie, alsook de Première; 

 

2° uitgaven die niet rechtstreeks verbonden zijn met de productie en de exploitatie: 
inzonderheid de volgende uitgaven: 
– de uitgaven die gerelateerd zijn aan de administratieve, financiële en 

juridische organisatie en begeleiding van de podiumproductie; 
– financiële vergoedingen en commissielonen betaald in verband met de 

werving van ondernemingen die een raamovereenkomst voor de productie 
van een in aanmerking komend werk hebben afgesloten; 

– kosten inherent aan de financiering van het in aanmerking komend werk of 
de sommen die werden gestort op basis van een raamovereenkomst zoals 
bedoeld in artikel 194ter, § 1, eerste lid, 5°, met inbegrip van kosten voor 
juridische bijstand, advocatenkosten, interesten, garantiekosten, 
administratieve kosten, commissielonen en representatiekosten; 

– facturen die zijn opgesteld door de in aanmerking komende investeerder met 
uitzondering van facturen van facilitaire podiumbedrijven voor zover de 
aangerekende goederen of diensten tot de directe productiekosten kunnen 
gerekend worden en voor zover de gehanteerde prijzen overeenkomen met 
de prijs die zou worden betaald als de tussenkomende vennootschappen 
totaal onafhankelijk van elkaar zouden zijn; 

– distributiekosten die voor rekening van de productievennootschap zijn. De 
kosten die in principe ten laste zijn van de structuur waar de 
podiumproductie wordt opgevoerd, zoals culturele centra, komen niet in 
aanmerking. 

 

§ 4 



In afwijking van artikel 194ter, § 1, vijfde lid, komen de uitgaven gedaan 
binnen de zes maanden voorafgaand aan de ondertekening van de 
raamovereenkomst voor het in aanmerking komend werk nooit in 
aanmerking. 
§ 5 

Per belastbaar tijdperk wordt de vrijstelling bedoeld in artikel 194ter, § 2, 
verleend ten belope van een bedrag beperkt tot 50 pct. van de belastbare 
gereserveerde winst van het belastbaar tijdperk vastgesteld vóór de 
samenstelling van de vrijgestelde reserve bedoeld in artikel 194ter, § 4, met 
een maximum van 750.000 euro. Dit grensbedrag en dit maximum zijn van 
toepassing op het totaal van de vrijstellingen als bedoeld in de 
artikelen 194ter en 194ter /1. 

In afwijking van artikel 194ter, § 8, vierde lid, bedraagt de som van alle 
fiscale waarden van de taxshelter-attesten per in aanmerking komend werk, 
maximaal 2.500.000 euro. 
§ 6 

Om overeenkomstig artikel 194ter, § 7, eerste lid, 3°, tweede streepje, te 
kunnen bevestigen dat de realisatie van de nieuwe podiumproductie is 
voltooid, moet de betrokken Gemeenschap zich ervan vergewissen dat het 
werk voor het eerst in de Europese Economische Ruimte publiekelijk werd 
vertoond. 

Wetshistoriek 
Ingevoegd bij art. 4 Wet 25 december 2016 (BS 17 januari 2017), van toepassing op de 
raamovereenkomsten ondertekend vanaf 1 februari 2017 (art. 8). 

Art. 194ter/2  
Wanneer het in artikel 194ter of 194ter/1, § 2, eerste lid, 1°, bedoelde in 
aanmerking komend werk wordt geproduceerd door een rechtspersoon 
gevestigd in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad die onder de 
bevoegdheid van de Federale Staat valt, wordt voor de toepassing van de 
artikelen 194ter en 194ter/1 onder “betrokken Gemeenschap” verstaan de 
“bevoegde Instantie van de Federale Staat”. 

De Koning bepaalt de in het eerste lid bedoelde bevoegde Instantie van de 
Federale Staat en de procedures die deze betreffen voor de toepassing van 
de artikelen 194ter en 194ter/1. 

Wetshistoriek 
Ingevoegd bij art. 5 Wet 25 december 2016 (BS 17 januari 2017), van toepassing op de 
raamovereenkomsten ondertekend vanaf 1 februari 2017 (art. 8). 
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Bijlage 7 
Raamovereenkomsten 



hier paraferen 

RAAMOVEREENKOMST DD ../../…. TUSSEN … EN CAVIAR ANTWERP 
BVBA EN CAVIAR FILM FINANCING BVBA VOOR DE FINANCIERING 

VAN DE PRODUCTIE VAN 

"…" 
 
 
 
TUSSEN 

 

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht Caviar Film Financing, 
gevestigd te Havenlaan 75, 1000 Brussel, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder 
nummer BE0656722860, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door: 

 

Clarissa Vermaak, gevolmachtigde Head of Film Financing 

hierna genoemd “de Aanbieder”, 

EN 
 

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht Caviar Antwerp, 
gevestigd aan de Liersesteenweg 38E, 2800 Mechelen, ingeschreven in de Kruispuntbank der 
Ondernemingen onder nummer BE0476386596, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door: 

 

Cut The Mustard bvba, vast vertegenwoordigd door Nicolas Blondeau, zaakvoerder 

hierna genoemd “de Producent” enerzijds, 

EN 
 

De … vennootschap naar Belgisch recht …, gevestigd te …, …, ingeschreven in de Kruispuntbank der 
Ondernemingen onder nummer BE… hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door: 

 

… 
 

hierna genoemd “de Investeerder” anderzijds. 



hier paraferen 

DEFINITIES: 
 
Aankoopsom: 

 

Bedrag dat door de investeerder wordt betaald ter verkrijging van het Tax Shelter-attest en de Fiscale 
Vrijstelling. 

 
Fiscale vrijstelling: 

 

Bedrag dat door de Investeerder in mindering wordt gebracht van de belastbare basis, door het 
aanleggen van een belastingvrije reserve, binnen de hierna vermelde grenzen en voorwaarden: 

 

maximaal 356 % van de Aankoopsom, voor zover deze binnen de wettelijk voorziene termijn 
wordt gestort 
maximaal 172 % van de Fiscale Waarde van het Tax Shelter-attest 

 

Dit bedrag wordt slechts definitief na ontvangst van het Tax Shelter-attest.  

Tax Shelter-attest: 
 

Fiscaal attest, of een deel van dit fiscaal attest, dat uitsluitend op verzoek van de Producent wordt 
afgeleverd door de Federale OverheidsDienst Financiën aan de Producent, volgens de modaliteiten en 
voorwaarden zoals bepaald in artikel 194 ter § 7 WIB 1992, op basis van de raamovereenkomst(en) 
zoals bedoeld in artikel 194 ter § 1 eerste lid, 5° WIB 1992, en de uitgaven gedaan voor de financiering 
van de productie en de exploitatie van een audiovisueel werk zoals bedoeld in artikel 194 ter § 1 eerste 
lid, 4° WIB 1992. 

 
Fiscale Waarde Tax Shelter-attest: 

 
 

De waarde die wordt vermeld op het Tax Shelter-attest en die aan de Investeerder recht geeft op een 
Fiscale Vrijstelling. 

 

Deze waarde is vastgelegd op: 
 

70 % van het bedrag van de in aanmerking komende productie- en exploitatieuitgaven verricht 
in de Europese Economische Ruimte, zoals bedoeld in artikel 194 ter § 1, eerste lid, 6° WIB 1992 
die zijn uitgevoerd voor de productie van het Audiovisueel Werk en die uitgaven zijn die 
rechtstreeks verbonden zijn met de productie in de zin van artikel 194 ter § 1, eerste lid, 8° WIB 
1992; 
Met een maximum van tien negende van het bedrag dat betrekking heeft op de productie- en 
exploitatie-uitgaven die in België werden gedaan zoals bedoeld in artikel 194 ter § 1, eerste lid, 
7° WIB 1992, binnen een termijn van ten hoogste 18 maanden vanaf de datum van heden. 

 

Voor animatiefilms en animatieseries bestemd voor televisie wordt deze termijn van 18 maanden 
verlengd met 6 maanden. 

 

Indien evenwel het totaal van de uitgaven verricht in België die rechtstreeks verbonden zijn met de 
productie en exploitatie zoals bedoeld in artikel 194 ter § 1, eerste lid, 8° WIB 1992, minder is dan 70 % 
van het totaal van de de productie- en exploitatie-uitgaven die in België werden gedaan zoals bedoeld 
in artikel 194 ter § 1, eerste lid, 7° WIB 1992, zal de fiscale waarde van het Tax Shelter-attest 
proportioneel worden verminderd a rato van het percentage van de in België gedane uitgaven die 
rechtstreeks verbonden zijn met de productie en de exploitatie in verhouding tot de vereiste 70 %. 



hier paraferen 

NA VOORAFGAANDELIJK TE HEBBEN UITEENGEZET DAT: 
 

De Producent een Audiovisuele werk met als voorlopige titel "The Street Party" waarvan de 
karakteristieken hierna verder worden beschreven, wenst te ontwikkelen en te produceren; 

 

De Producent voor de financiering van de productie van het Audiovisuele Werk, een beroep wenst te 
doen op privé-investeerders via de Aanbieder; 

 

De Investeerder heeft als activiteit … (zie bijlage 4); 
 

De Investeerder, voor de financiering van de productie van het Audiovisuele Werk, aan de Producent 
financiële middelen wenst ter beschikking te stellen, met het oog op het bekomen van een Tax Shelter- 
attest, hetgeen binnen de Investeerder resulteert in een vrijstelling van de belastbare winst in 
overeenstemming met artikel 194 ter WIB 1992; 

 

Partijen in onderstaande overeenkomst (hierna genoemd ‘de Raamovereenkomst’) de voorwaarden 
en modaliteiten wensen vast te leggen omtrent de wijze waarop de Investeerder zich verbindt 
tegenover de Producent om aan deze laatste een som over te maken met het oog op het bekomen van 
een Tax Shelter-attest; 

 

De Raamovereenkomst wordt gesloten met inachtneming van artikel 194ter WIB 1992, zoals ingevoegd  
bij wet van 22 december 2003, B.S., 31 december 2003 en gewijzigd bij de wet van 17 mei 2004, B.S., 4 
juni 2004 en door art. 7 van de wet van 21 december 2009 houden de fiscale en diverse bepalingen    
(B.S. 31.12.2009) en art. 12 van de wet van 17 juni 2013 houdende fiscale en financiële bepalingen     
(B.S. 17.06.2013) en gewijzigd bij wet van 12 mei 2014, B.S. 27 mei 2014 houdende fiscale en diverse 
bepalingen (B.S. 27.05.2014) en bij wet tot wijziging van artikel 194 ter WIB 1992 betreffende het Tax 
Shelter stelsel ten gunste van audiovisuele werken van 26 mei 2016 (B.S. 07.06.2016 ed. 1) en bij Wet   
25 december 2017 (BS 29.12.2017 (ed. 1)) tot hervorming van de vennootschapsbelasting. 



hier paraferen 

WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN : 
 
Artikel 1: voorwerp 

 

De Raamovereenkomst heeft tot voorwerp de voorwaarden en modaliteiten vast te leggen voor het 
overmaken van een som met het oog op het bekomen van een Tax Shelter-attest voor een Audiovisueel 
Werk, voorlopig getiteld The Street Party 

 
Artikel 2: Identificatie en beschrijving van het Audiovisuele Werk 

 

2.1 Het Audiovisuele Werk is een animatiefilm met als werktitel "…", met een duurtijd van ongeveer … min 
naar het scenario geschreven door ….. Samengevat handelt het Audiovisuele Werk over ….  

 

2.2 Het Audiovisuele Werk is een Europees Audiovisueel Werk dat door de Vlaamse Gemeenschap is 
erkend als Europees werk zoals bedoeld in de richtlijn “Televisie zonder grenzen” van 3 oktober 1989 
(89/552/EEG) gewijzigd bij richtlijn 97/36/EG van 30 juni 1997 en bekrachtigd door de Franse 
Gemeenschap op 4 januari 1999, door de Vlaamse Gemeenschap op 25 januari 1995 en door het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 30 maart 1995 (hierna en hiervoor genoemd ‘het Audiovisueel 
Werk’). 

 

Het certificaat is bijgevoegd als bijlage 1 van onderhavige raamovereenkomst. 

2.3 Het Audiovisuele Werk wordt als volgt omschreven: 

Taalversie: … 
Duur: … min 
Synopsis:  
Scenario:  
Regie:  
Muziek:  
Productiebeheer:  
Territorium:  
Vermoedelijke releasedatum:  

 
Artikel 3: Financiering 

 

3.1 Het budget van de uitgaven die nodig zijn voor het Audiovisuele Werk, bedraagt € … (cf bijlage 5), 
waarvan € … ten laste wordt genomen door de Producent en € … ten laste wordt genomen door de in 
artikel 194 ter § 1, 1° WIB 1992 vermelde investeerders, dat reeds is vastgelegd. 

 

3.2 Het totaal bedrag van de uitgaven dat zal worden gefinancierd door de in artikel 194 ter § 1, 1° WIB 
1992 vermelde investeerders, dient te worden aangewend voor de uitvoering van het Audiovisuele 
Werk en zal niet meer bedragen dan 50 % van het totale productiebudget van het Audiovisuele Werk. 

 

3.3 De totale financiering van het Audiovisuele Werk bedraagt € … en wordt in bijlage 5 
opgenomen. 



Artikel 4: Betaling 
 

4.1 De Aankoopsom bedraagt € … en komt overeen met 48,31% van de Fiscale Waarde Tax 
Shelter-attest. 

 

4.2 De Investeerder verbindt er zich toe de Aankoopsom over te schrijven op het ING Bank 
rekeningnummer BE89 3631 6386 6685 gehouden op naam van de Producent en enkel bestemd voor 
de inkomsten en uitgaven van het Audiovisuele Werk, dit uiterlijk 3 maanden na ondertekening van de 
Raamovereenkomst. 

 

De Investeerder is op de hoogte van de op hem rustende verplichting om voornoemd bedrag binnen de 
drie maanden volgend op de ondertekening van de Raamovereenkomst te storten, alsook dat de 
vrijstelling, zoals bedoeld in artikel 194 ter § 2 WIB 1992, per belastbaar tijdperk, wordt verleend ten 
belope van een bedrag beperkt tot 50 %, met een maximum van € 750.000,00, van haar belastbare 
gereserveerde winst van het belastbaar tijdperk vastgesteld vóór de samenstelling van de vrijgestelde 
reserve, bedoeld in artikel 194 ter, § 4 WIB 1992. 

 
Artikel 5: Rentevergoeding 

 

5.1 De Producent zal, voor de periode verstreken tussen de datum van de eerste betaling op grond van  
de Raamovereenkomst en het ogenblik waarop het Tax Shelter-attest door de Producent aan de 
Investeerder zal worden overgemaakt, maar met een maximum van 18 maanden, op het openstaand 
saldo van de in het kader van de Raamovereenkomst door de Investeerder aan de Producent    
uitbetaalde bedragen, aan de Investeerder een rente betalen die gelijk is aan het gemiddelde van de 
‘EURIBOR 12 maanden’ van de laatste dag van elke maand van het kalenderhalfjaar dat aan de betaling 
voorafgaat, verhoogd met 450 basispunten. 

 

5.2 De betaling van de rente geschiedt na het verkrijgen van het Tax Shelter-attest of 18 maanden na 
datum van de storting van de Aankoopsom indien na 18 maanden na de storting van de Aankoopsom, 
het Tax Shelter-attest nog niet werd verkregen. De betaling van de rente gebeurt op rekeningnummer 
… op naam van de Investeerder, tenzij anders voorafgaandelijk wordt meegedeeld door de 
Investeerder. 

 
Artikel 6: Verzekering 

 

De Producent is, tot waarborg van het op de Producent rustende engagement dat de Investeerder het  
beloofde belastingvoordeel bekomt, een verzekeringsovereenkomst ‘Waarborg Tax Shelter’ aangegaan. 

 

De algemene voorwaarden van deze verzekering worden toegevoegd onder bijlage 6. De 

kosten voor deze verzekering zijn ten laste van de Producent. 

Artikel 7: Engagementen en verklaringen van de Producent 
 

7.1 De Producent is een naar Belgisch recht besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, 
waarvan de maatschappelijke zetel, de voornaamste inrichting of zetel van bestuur of beheer in België 
is gevestigd, cfr statuten in bijlage 2. 

 

7.2 De Producent is niet van de toepassing van de vennootschapsbelasting uitgesloten. 
 

7.3 De Producent is geen televisieomroep, noch een daaraan verbonden onderneming, en heeft als 
voornaamste doel, de ontwikkeling en de productie van audiovisuele werken. Voor de volledige 
omschrijving van het maatschappelijk doel, wordt verwezen naar de statuten die als bijlage 2 bij 
onderhavige overeenkomst zijn gevoegd. 



 

7.4 De Producent verbindt zich ertoe de Raamovereenkomst binnen de maand na ondertekening aan te 
melden bij de Federale OverheidsDienst Financiën. 

 

7.5 De Producent verbindt er zich toe dat het definitieve bedrag zal worden aangewend tot uitvoering 

van de Raamovereenkomst door de vrijstelling van de winst te beperken tot ten hoogste 50% van de 
begroting van de totale uitgaven van het in aanmerking komend werk, voor het geheel van de in 
aanmerking komende investeerders en om alle gestorte bedragen binnen de drie maanden na 
ondertekening van huidige overeenkomst, daadwerkelijk aan te wenden voor de uitvoering van deze 
begroting. 

 

7.6 De Producent verklaart, samen met de aanvraag voor een Tax Shelter-attest, aan de Federale 
OverheidsDienst Financiën over te leggen, de hierna volgende documenten: 

 

het certificaat waarin de betrokken gemeenschap bevestigt dat het Audiovisuele Werk 
beantwoordt aan de definitie van een in aanmerking komend werk zoals bedoeld in artikel 194 
ter § 1, eerste lid, 4° WIB 1992; en 
een document waarin de betrokken gemeenschap bevestigt dat het werk is voltooid en dat de in 
toepassing van artikel 194 ter WIB 1992 uitgevoerde globale financiering van het werk is 
uitgevoerd in overeenstemming met de voorwaarde en de grens zoals bedoeld in artikel 194 ter 
§ 4, 3° WIB 1992. 

 
7.7 De producent verklaart de overdracht van het Tax Shelter-attest binnen de maand na overdracht te 
melden aan de Federale OverheidsDienst Financiën alsook aan de Investeerder. 

 

7.8 De Producent verbindt er zich toe dat ten minste 70 % van kwalificerende productie- en 
exploitatieuitgaven in de Europese Economische Ruimte, uitgaven zijn die rechtstreeks verbonden zijn 
met de productie en de exploitatie zoals bedoeld in artikel 194 ter § 1, eerste lid, 8° WIB 1992 en dat 
ten minste 70 % van de productie- en exploitatie-uitgaven die in België worden gedaan, uitgaven zijn 
die rechtstreeks verbonden zijn met de productie en de exploitatie. 

 

7.9 De Producent verklaart dat de totale fiscale waarde van de Tax Shelter-attesten per Audiovisueel 
Werk maximaal € 15.000.000,00 bedraagt. 

 

7.10 De Producent verbindt er zich toe overeenkomstig artikel 194 ter § 1, eerste lid, 8° WIB 1992, in 
België uitgaven te doen die rechtstreeks verbonden zijn met de productie en de exploitatie van het 
Audiovisuele Werk ten belope van 90 % van de fiscale waarde van het Tax Shelter-attest. 

 

7.11 De Producent verbindt er zich toe dat het Tax Shelter-attest daadwerkelijk wordt afgeleverd en dit 
uiterlijk op 31 december van het vierde jaar volgend op het jaar waarin de Raamovereenkomst wordt 
getekend. 

 

7.12 De Producent verklaart dat de door de Investeerder in toepassing van artikel 4 gestorte som, 
indien deze storting gebeurt binnen de daarin vermelde termijn, drie maanden vóór de aflevering van 
het Tax Shelter-attest is gestort. 

 

7.13 De Producent verklaart dat hij op het ogenblik van het ondertekenen van de Raamovereenkomst 
geen achterstallen heeft bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, ten blijke waarvan een attest van, dd 
24/01/2018, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid als bijlage 3 bij onderhavige overeenkomst wordt 
gevoegd. 

 

7.14 De Producent verklaart dat alle voorwaarden die betrekking hebben op de hoedanigheid, de grens, 



het maximum, de termijn en territorialiteit, zoals bedoeld in artikel 194 ter WIB 1992, (zullen) worden 
nageleefd. 

 

7.15 De Producent verbindt er zich toe in de eindgeneriek van het Audiovisueel Werk de steun te 
vermelden die door de Belgische wetgever werd aangebracht inzake de Tax Shelter. 

 

7.16 De Producent neemt de verbintenis op zich de wetgeving die betrekking heeft op het tax shelter 
stelsel na te leven, en meer in het bijzonder, § 12 van artikel 194ter WIB 1992. 

 

7.17 De Producent verklaart dat de Investeerder op geen enkele wijze inspraak kan eisen in de 
artistieke creatie, productionele en inhoudelijke uitwerking van het Audiovisuele Werk. 

 

7.18 De producent is door de minister bevoegd voor Financiën op datum van 23/01/2015 als Tax Shelter 
aanbieder erkend volgens de procedure waarvan de Koning de modaliteiten en voorwaarden bepaalt. 

 

Artikel 8: Engagementen en verklaringen van de Investeerder 
 

8.1 De Investeerder is een binnenlandse vennootschap of de Belgische inrichting van een 
belastingplichtige bedoeld in art 227, 2°; 

 

andere dan : 

 

een in aanmerking komende productievennootschap zoals bedoeld in artikel 194 ter § 1, 2° WIB 
1992; of 
een overeenkomstig artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen hiermee verbonden 
vennootschap; of 
een televisieomroep, 

 

die een raamovereenkomst ondertekent zoals bedoeld in artikel 194 ter § 1, 5° WIB 1992, waarin hij 
zich verbindt sommen te storten met het oog op het bekomen van een Tax Shelter-attest zoals bedoeld 
in artikel 194 ter § 1, 10° WIB 1992; 

 

8.2 De Investeerder is niet van de toepassing van de vennootschapsbelasting uitgesloten. De 
Investeerder is noch een productievennootschap, noch een in de zin van artikel 11 van het Wetboek 
van Vennootschappen met een in aanmerking komende productievennootschap verbonden 
vennootschap, noch een televisieomroep in de zin van artikel 194 ter WIB 1992. De omschrijving van 
het maatschappelijk doel van de Investeerder, kan worden teruggevonden in de statuten, die als 
bijlage 4 bij onderhavige overeenkomst zijn gevoegd. 

 

8.3 De Investeerder verklaart in kennis te zijn van de Fiscale Vrijstelling. 
 

8.4 De Investeerder verklaart dat hij het van de Producent of van de Federale Overheidsdienst 
Financiën ontvangen Tax Shelter-attest zal bijhouden. 

 

8.5 De Investeerder verklaart op de hoogte te zijn van alle voorwaarden waaronder hij aanspraak kan 
maken op de belastingvrijstelling op grond van artikel 194ter WIB’92. 

 

De op het ogenblik van de ondertekening van de Raamovereenkomst van kracht zijnde wettelijke 
bepalingen, worden als bijlage 7 bij de onderhavige overeenkomst gevoegd. 

 

8.6 De Investeerder erkent dat hij op geen enkele wijze inspraak zal hebben in de artistieke creatie, 
productionele en inhoudelijke uitwerking van het Audiovisuele Werk. 



 
Artikel 9: Engagementen en verklaringen van de Aanbieder 

 

9.1 De Aanbieder is door de minister bevoegd voor Financiën op datum van 02/09/2016. als In 
Aanmerking komend Tussenpersoon erkend volgens de procedure waarvan de Koning de modaliteiten 
en voorwaarden bepaalt. De Aanbieder is een naar Belgisch recht besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid, waarvan de maatschappelijke zetel, de voornaamste inrichting of zetel 
van bestuur of beheer in België is gevestigd, cfr statuten in bijlage 8. 

 

9.2 De Aanbieder neemt de verbintenis op zich de wetgeving die betrekking heeft op het tax shelter 
stelsel na te leven, en meer in het bijzonder, § 12 van artikel 194ter WIB 1992. 

 

9.3 De Aanbieder verklaart dat de Investeerder op geen enkele wijze inspraak kan eisen in de artistieke 
creatie, productionele en inhoudelijke uitwerking van het Audiovisuele Werk. 

 

9.4 De Aanbieder verbindt zich ertoe de Raamovereenkomst binnen de maand na ondertekening aan te 
melden bij de Federale Overheidsdienst Financiën. 

 

9.5 De Aanbieder verklaart dat de door de Investeerder in toepassing van artikel 4 gestorte som, indien 
deze storting gebeurt binnen de daarin vermelde termijn, drie maanden vóór de aflevering van het Tax 
Shelter-attest is gestort. 

 

9.6 De Aanbieder verklaart dat hij op het ogenblik van het ondertekenen van de Raamovereenkomst 
geen achterstallen heeft bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, ten blijke waarvan een attest van de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid als bijlage 3 bij onderhavige overeenkomst wordt gevoegd. 

 

Artikel 10 : Aansprakelijkheid van de Producent – schadevergoeding 
 

10.1 De Producent zal de Investeerder in de hierna bepaalde mate vergoeden voor de door de 
Investeerder geleden schade die haar oorzaak vindt in een schending van of onjuistheid in de door de 
Producent krachtens artikel 7 van de Raamovereenkomst gegeven verklaringen en engagementen. 

 

10.2 De Investeerder zal, in de hierna bepaalde gevallen en mate, aanspraak kunnen maken op 
schadevergoeding, in geval het Audiovisuele Werk niet wordt geproduceerd, niet wordt voltooid binnen 
18 maanden (of binnen de 24 maanden bij animatiefilms en animatieseries bestemd voor televisie) na 
de ondertekening van de Raamovereenkomst, indien het totaal van de uitgaven verricht in België die 
rechtstreeks verbonden zijn met de productie zoals bedoeld in artikel 1994 ter § 1, eerste lid, 8° WIB 
1992 minder is dan 70 % van de productie- en exploitatie-uitgaven die in België werden gedaan zoals 
bedoeld in artikel 194 ter § 1, eerste lid, 8° WIB 1992 of indien het Tax Shelter-attest niet werd 
afgeleverd, voor zover zulks zijn oorzaak vindt in een aan de Producent toerekenbare tekortkoming. 

 

10.3 Geen schadevergoeding is verschuldigd indien de Producent door overmacht verhinderd is 
geworden datgene te geven of te doen waartoe hij zich had verbonden. 

 

10.4 Het bedrag van de schadevergoeding waarop de Investeerder in de voorgaande gevallen 
aanspraak kan maken, is beperkt tot het bedrag van de verschuldigde belasting, de verwijlintresten en 
de belastingverhoging op het gedeelte van de belasting dat proportioneel verband houdt met de bij 
toepassing van de Raamovereenkomst voorheen vrijgestelde winst, die de Investeerder dient te betalen 
in het geval van niet-naleving van de wettelijke vrijstellingsvoorwaarde. 

 

10.5 Indien het verkregen fiscaal voordeel lager is dan het voorziene fiscaal voordeel, verbindt de 
Producent zich ertoe om het verschil te vergoeden aan de investeerder. Buiten voornoemde bedragen 
in artikel 10.4 en 10.5 is de Producent geen enkel bedrag verschuldigd aan de Investeerder. 



 

10.6 De Producent en de Investeerder verbinden er zich toe om al wat redelijkerwijze mogelijk is te 
doen om de omvang van de eventuele schade van de Investeerder te vermijden of te beperken. 

 

10.7 Indien de Investeerder verhaal wenst uit te oefenen, zal hij de Producent schriftelijk, per 
aangetekende brief in gebreke stellen met vermelding van de inbreuk of omstandigheid waarvoor hij 
verhaal wenst uit te oefenen en met vermelding van het bedrag dat hij overeenkomstig voorgaande 
bepalingen als schadevergoeding vordert. 

 
Artikel 11 : Mededelingen & Kennisgevingen 

 

Tenzij anders bepaald, gebeuren alle mededelingen of kennisgevingen ingevolge de 
Raamovereenkomst, per aangetekend schrijven. 

 

In hoogdringende gevallen mogen de mededelingen of kennisgevingen gebeuren per gewone post, fax 
of mail, voor zover ze binnen de 3 dagen na de dag waarop de mededeling of kennisgeving wordt 
verzonden, worden bevestigd per aangetekend schrijven. 

 
Artikel 12: Nietigheid 

 

Indien enige verbintenis in de Raamovereenkomst onafdwingbaar zou zijn of strijdig met een bepaling   
van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid niet 
beïnvloeden van andere bepalingen in de Raamovereenkomst, en evenmin van dat deel van de    
betroffen bepaling dat niet strijdig is met dwingend recht. In het geval dat de geldigheid of de 
afdwingbaarheid van de Raamovereenkomst of van enige bepaling daarvan betwist wordt, verbinden de 
Partijen er zich toe wat ook te doen dat noodzakelijk of raadzaam is om zulke bepaling en de 
Raamvereenkomst volledig van kracht en in werking te houden of zulke bepaling te vervangen door 
andere bepalingen die economisch gezien substantieel dezelfde werking hebben voor alle Partijen    
hierbij. 

 
  



Artikel 13: Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank 
 

Huidige overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil betreffende de uitvoering, 
interpretatie, beëindiging of ontbinding behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de hoven en 
rechtbanken te Brussel. 

 

Opgemaakt te Brussel op ../../…., waarbij elke partij erkent één exemplaar te hebben ontvangen. 
 

Voor de Investeerder 
 

… 
 
 
Voor de Producent 

 
 

 
Cut The Mustard bvba, vast vertegenwoordigd door Nicolas Blondeau, zaakvoerder 

 
 
 
 

 
Voor de Aanbieder 

 

Clarissa Vermaak, gevolmachtigde Head of Film Financing 
  



LIJST VAN DE BIJLAGEN 
 

BIJLAGE 1 Erkenning van het Werk als in aanmerking komende productie in het kader 
van Taxshelter podiumkunsten 

BIJLAGE 2 Statuten van de Producent  
BIJLAGE 3 RSZ-attesten van Producent en Tussenpersoon 
BIJLAGE 4 Statuten van de Investeerder 
BIJLAGE 5 Budget 
BIJLAGE 6 Algemene voorwaarden en attest van de taxshelterverzekering  
BIJLAGE 7 Artikel 194ter Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
BIJLAGE 8 Statuten van de Tussenpersoon 
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TUSSEN 
 

CAVIAR FILM FINANCING bvba, 
met btw-nummer BE0656 722 860, 
met maatschappelijke zetel te Havenlaan 75 te 1000 Brussel; 
hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Nicolas Blondeau, zaakvoerder; 
hierna ‘de Tussenpersoon’ genoemd, 

 

EN 
 
 

…, 
met btw-nummer …, 
met maatschappelijke zetel te …,  
vertegenwoordigd door …; 
hierna ‘de Producent’ genoemd; 

 
 

EN 
 

De naamloze vennootschap naar Belgisch recht ……………., 
ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer ……………… 
met maatschappelijke zetel te ………………. 
hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door …………….. 
hierna genoemd “de Investeerder”, 

 
 

WORDT 
 

betreffende het podiumwerk met als titel ………………. 
hierna ‘het Werk’ genoemd, 

RAAMOVEREENKOMST DD ………… TUSSEN …………. EN 

BEHOUD DE BEGEERTE VZW EN CAVIAR FILM FINANCING BVBA 

VOOR DE FINANCIERING VAN HET WERK 

“…………..” 
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MET INACHTNEMING VAN VOLGENDE DEFINITIES 
 

Investering 

 

Bedrag dat door de investeerder wordt betaald ter verkrijging van het Taxshelterattest en de Fiscale 
Vrijstelling. 

 
Fiscale vrijstelling 

 

Bedrag dat door de Investeerder in mindering wordt gebracht van de belastbare basis, door het 
aanleggen van een belastingvrije reserve, binnen de hierna vermelde grenzen en voorwaarden: 

 maximaal 356 % van de Investering, voor zover deze binnen de wettelijk voorziene 
termijn wordt gestort 

 maximaal 172 % van de Fiscale Waarde van het Taxshelterattest 
Dit bedrag wordt slechts definitief na ontvangst van het Taxshelterattest. 

 
Taxshelterattest 

 

Fiscaal attest, of een deel van dit fiscaal attest, dat uitsluitend op verzoek van de Producent wordt 
afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Financiën aan de Producent, volgens de modaliteiten 
en voorwaarden zoals bepaald in artikel 194 ter § 7 WIB 1992, op basis van de 
raamovereenkomst(en) zoals bedoeld in artikel 194 ter § 1 eerste lid, 5° WIB 1992, en de uitgaven 
gedaan voor de financiering van de productie en de ontwikkeling van nieuwe podiumproducties 
zoals bedoeld in artikel 194 ter /1, § 2 WIB 1992. 

 
Fiscale Waarde Taxshelterattest 

 

De waarde die wordt vermeld op het Taxshelterattest en die aan de Investeerder recht geeft op een 
Fiscale Vrijstelling. Deze waarde is vastgelegd op: 

 70 % van het bedrag van de in aanmerking komende productie- en exploitatie- 
uitgaven verricht in de Europese Economische Ruimte, zoals bedoeld in artikel 194 ter 
§ 1, eerste lid, 6° WIB 1992 die zijn uitgevoerd voor de productie van het Podiumwerk 
en die uitgaven zijn die rechtstreeks verbonden zijn met de productie in de zin van 
artikel 194 ter /1, § 3, 1° WIB 1992; 

 Met een maximum van tien negende van het bedrag dat betrekking heeft op de 
productie- en exploitatie-uitgaven die in België werden gedaan zoals bedoeld in artikel 
194 ter § 1, eerste lid, 7° WIB 1992, binnen een termijn van ten hoogste 18 maanden 
vanaf de datum van heden. 
Indien evenwel het totaal van de uitgaven verricht in België die rechtstreeks verbonden 
zijn met de productie en exploitatie zoals bedoeld in artikel 194 ter /1, § 3, 1° WIB 
1992, minder is dan 70 % van het totaal van de de productie- en exploitatie-uitgaven 
die in België werden gedaan zoals bedoeld in artikel 194 ter § 1, eerste lid, 7° WIB 
1992, zal de fiscale waarde van het Taxshelterattest proportioneel worden verminderd   
a rato van het percentage van de in België gedane uitgaven die rechtstreeks verbonden 
zijn met de productie en de exploitatie in verhouding tot de vereiste 70 %. 
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EN NA VOORAFGAANDELIJK TE HEBBEN UITEENGEZET DAT: 
 
 

De Producent het Werk met als titel …………………, waarvan de karakteristieken hierna verder 
worden beschreven, wenst te ontwikkelen en te produceren; 

 
De Producent voor de financiering van de ontwikkeling en productie van het Werk, een beroep 
wenst te doen op privé-investeerders via de Tussenpersoon; 

 
De Investeerder actief is als ……………… (Activiteit investeerder) (zie BIJLAGE 4) 

 
De Investeerder, voor de financiering van de productie van het Werk, aan de Producent financiële 
middelen wenst ter beschikking te stellen, met het oog op het bekomen van een Taxshelterattest, 
hetgeen binnen de Investeerder resulteert in een vrijstelling van de belastbare winst in 
overeenstemming met artikel 194 ter WIB 1992; 

 
Partijen in onderhavige overeenkomst (hierna genoemd ‘de Raamovereenkomst’) de voorwaarden 
en modaliteiten wensen vast te leggen omtrent de wijze waarop de Investeerder zich verbindt 
tegenover de Producent om aan deze laatste een som over te maken met het oog op het bekomen 
van een Taxshelterattest; 

 
De Raamovereenkomst wordt gesloten met inachtneming van artikel 194ter WIB 1992, zoals 
ingevoegd bij wet van 22 december 2003, B.S., 31 december 2003 en gewijzigd bij de wet van 17 
mei 2004, B.S., 4 juni 2004 en door art. 7 van de wet van 21 december 2009 houdende fiscale en 
diverse bepalingen (B.S. 31.12.2009) en art. 12 van de wet van 17 juni 2013 houdende fiscale en 
financiële bepalingen (B.S. 17.06.2013) en gewijzigd bij wet van 12 mei 2014, B.S. 27 mei 2014 
houdende fiscal en diverse bepalingen (B.S. 27.05.2014) en bij wet tot wijziging van artikel 194    
ter WIB 1992 betreffende het Taxshelter stelsel ten gunste van Audiovisuele werken van 26 mei 
2016 (B.S. 07.06.2016 ed. 1) alsook met inachtneming van de toevoegingen bepaald bij de wet 
houdende de vrijstelling van inkomsten die worden geïnvesteerd in een raamovereenkomst voor   
de productie van een podiumwerk dd. 25 december 2016 (B.S. 17.01.2017) en bij Wet 
25 december 2017 (BS 29 december 2017 (ed. 1)) tot hervorming van de 
vennootschapsbelasting. 
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HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN 
 

1. Voorwerp 

 

De Raamovereenkomst heeft tot voorwerp de voorwaarden en modaliteiten vast te leggen voor het 
overmaken van een som met het oog op het bekomen van een Taxshelterattest voor het Werk, met 
als titel …………………. 

 

2. Identificatie en beschrijving van het Werk 

 
2.1 Het Werk is een nieuwe muziektheaterproductie/totaalproductie conform artikel 194 ter/1, §2, 
2° WIB 1992 waarbij het scenario/de theatertekst/de regie/de scenografie nieuw is of een 
herinterpretatie betreft en bestemd is voor het podium met als titel ……………… met een duurtijd 
van ongeveer ……………, naar het scenario geschreven door ……………….. . Hierna eveneens het 
Podiumwerk genoemd. 

 
2.2 Het Werk is een Europees Podiumwerk dat door de Vlaamse Gemeenschap werd erkend als 
Europees podiumwerk conform artikel 194ter/1, § 2, 1° WIB 1992. Het certificaat is bijgevoegd als 
BIJLAGE 1 van onderhavige raamovereenkomst. 

 
2.3 Het Werk wordt als volgt omschreven: 

 
Titel van het Werk ………………
Synopsis ……………….
Aard van de het Werk ……………...
Type van de Producent ………………
Scheppende Kunstenaar(s) ………………
Regisseur ………………
Datum en plaats van de première ………………
Erkenningsdatum van het Werk ………………
Erkenningsreferentie van het Werk ………………

 

3. Financiering 

 
3.1 De begroting van de uitgaven die nodig zijn voor het Werk, bedraagt € …………. (cf. 
Begroting in BIJLAGE 5), waarvan € …………. ten laste wordt genomen door de Producent en € 
………… ten laste wordt genomen door de in artikel 194 ter § 1, 1° WIB 1992 vermelde 
investeerders. 

 
3.2 Het totaalbedrag van de uitgaven dat zal worden gefinancierd door de in artikel 194 ter § 1, 1° 
WIB 1992 vermelde investeerders, dient te worden aangewend voor de uitvoering van het Werk   
en zal niet meer bedragen dan 50 % van de totale productiebegroting van het Werk. 

 
3.3 De totale financiering van het Werk bedraagt € …………… en wordt in BIJLAGE 5 
opgenomen. 
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4. Artikel 4: Betaling 

 
4.1 De Investering bedraagt € ………… en komt overeen met 48,3% van de Minimale Fiscale 
Waarde Taxshelterattest. 

 
4.2 De Investeerder verbindt er zich toe de Investering over te schrijven op bankrekeningnummer 
…………… (Rekeningnummer Audiovisuele Werken), gehouden op naam van de Tussenpersoon 
en dit uiterlijk 3 maanden na ondertekening van de Raamovereenkomst. Indien de 
Investeerder de Aankoopsom niet binnen de 3 maanden na ondertekening van 
Raamovereenkomst stort op het hier vermelde rekeningnummer, is deze Raamovereenkomst 
nietig en zal de Investeerder een schadevergoeding verschuldigd zijn ten voordele van de 
Tussenpersoon, begroot op 12% van de Aankoopsom. De schadevergoeding moet worden 
betaald uiterlijk binnen de twee maanden na de schriftelijke ingebrekestelling vanwege de 
Tussenpersoon of de Producent. 

 
4.3 De Investeerder is op de hoogte van de op hem rustende verplichting om voornoemd bedrag 
binnen de drie maanden volgend op de ondertekening van de Raamovereenkomst te storten,   
alsook dat de vrijstelling, zoals bedoeld in artikel 194 ter § 2 WIB 1992, per belastbaar tijdperk, 
wordt verleend ten belope van een bedrag beperkt tot 50 %, met een maximum van € 750.000,00, 
van haar belastbare gereserveerde winst van het belastbaar tijdperk vastgesteld vóór de 
samenstelling van de vrijgestelde reserve, bedoeld in artikel 194 ter, § 4 WIB 1992. 

 

5. Rentevergoeding 

 

5.1 De Producent zal, voor de periode verstreken tussen de datum van de eerste betaling op grond 
van de Raamovereenkomst en het ogenblik waarop het Taxshelterattest door de Producent aan de 
Investeerder zal worden overgemaakt, maar met een maximum van 18 maanden, op het 
openstaand saldo van de in het kader van de Raamovereenkomst door de Investeerder aan de 
Producent uitbetaalde bedragen, aan de Investeerder een rente betalen die gelijk is aan het 
gemiddelde van de ‘EURIBOR 12 maanden’ van de laatste dag van elke maand van het 
kalenderhalfjaar dat aan de betaling voorafgaat, verhoogd met 450 basispunten. 

 
5.2 De betaling van de rente geschiedt per einde van elk lopend kwartaal na datum van de storting 
tot 18 maanden zijn verstreken of tot het moment van het verkrijgen van het Taxshelterattest 
indien dit vroeger valt dan het verstrijken van 18 maanden na datum van de storting. De betaling 
van de rente gebeurt op rekeningnummer …………………………… op naam van de Investeerder, 
tenzij anders voorafgaandelijk wordt meegedeeld door de Investeerder. De som van de rentes die 
op elk einde van elk lopend kwartaal na datum van de storting worden betaald, kan de jaarlijkse 
rente prorata van de effectief verlopen dagen tussen de datum van storting en het verstrijken van 
de 18 maanden of het verkrijgen van het Taxshelterattest, indien deze laatste vroeger valt, evenwel 
niet overschrijden. 

 

6. Verzekering 

 

De Producent is, tot waarborg van het op de Producent rustende engagement dat de Investeerder 
het  beloofde belastingvoordeel bekomt, een verzekeringsovereenkomst ‘Waarborg Tax Shelter’ 
aangegaan. 
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De algemene voorwaarden van deze verzekering worden toegevoegd onder bijlage 6. De 

kosten voor deze verzekering zijn ten laste van de Producent. 

 

7. Engagementen en verklaringen van de Producent 

 

7.1 De Producent is een vzw naar Belgisch recht, waarvan de maatschappelijke zetel, de 
voornaamste inrichting of zetel van bestuur of beheer in België is gevestigd, cf. statuten in 
BIJLAGE 2. 

 

7.2 De Producent is niet van de toepassing van de vennootschapsbelasting uitgesloten al dan niet 
in gevolge de bepalingen van artikel 179/1 WIB 1992 en dit voor het aanslagjaar verbonden aan 
het belastbare tijdperk waarin onderhavige raamovereenkomst wordt gesloten alsook de drie 
daaropvolgende aanslagjaren. 

 

7.3 De Producent is geen televisieomroep, noch een daaraan verbonden onderneming, en heeft 
als voornaamste doel, de ontwikkeling en de productie van Podiumwerken. Voor de volledige 
omschrijving van het maatschappelijk doel, wordt verwezen naar de statuten die als BIJLAGE 2 bij 
onderhavige overeenkomst zijn gevoegd. 

 
7.4 De Producent verbindt zich ertoe de Raamovereenkomst binnen de maand na ondertekening 
aan te melden bij de Federale Overheidsdienst Financiën. 

 
7.5 De Producent verbindt er zich toe het definitieve bedrag dat zal worden aangewend tot 
uitvoering van de Raamovereenkomst door de vrijstelling van de winst te beperken tot ten hoogste 
50% van de begroting van de totale uitgaven van het in aanmerking komend Werk, voor het  
geheel van de in aanmerking komende investeerders en om alle gestorte bedragen binnen de drie 
maanden na ondertekening van huidige overeenkomst, daadwerkelijk aan te wenden voor de 
uitvoering van deze begroting. 

 
7.6 De Producent verklaart, samen met de aanvraag voor een Taxshelterattest, aan de Federale 
Overheidsdienst Financiën volgende documenten voor te leggen: 

 
 het certificaat waarin de betrokken gemeenschap bevestigt dat het Werk beantwoordt 

aan de definitie van een in aanmerking komend podiumwerk zoals bedoeld in artikel 
194 ter /1, § 2, 1° WIB 1992; en 

 een document waarin de betrokken gemeenschap bevestigt dat het Werk is voltooid en 
dat de in toepassing van artikel 194 ter WIB 1992 uitgevoerde globale financiering van 
het Werk is uitgevoerd in overeenstemming met de voorwaarde en de grens zoals 
bedoeld in artikel 194 ter § 4, 3° WIB 1992. 

 
7.7 De producent verklaart de overdracht van het Taxshelterattest binnen de maand na overdracht 
te melden aan de Investeerder. 
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7.8 De Producent verbindt er zich toe dat ten minste 70 % van kwalificerende productie- en 
exploitatie-uitgaven in de Europese Economische Ruimte, uitgaven zijn die rechtstreeks verbonden 
zijn met de productie en de exploitatie zoals bedoeld in artikel 194 ter /1, § 3, 1° WIB 1992 en dat 
ten minste 70 % van de productie- en exploitatie-uitgaven die in België worden gedaan, uitgaven 
zijn die rechtstreeks verbonden zijn met de productie en de exploitatie. 

 
7.9 De Producent verklaart dat de totale fiscale waarde van de Taxshelterattesten per Werk 
maximaal € 2.500.000,00 bedraagt. 

7.10 De Producent verbindt er zich toe overeenkomstig artikel 194 ter /1, § 3, 1° WIB 1992, in 
België uitgaven te doen die rechtstreeks verbonden zijn met de productie en de exploitatie van het 
Werk en belope van 90 % van de fiscale waarde van het Taxshelterattest. 

 
7.11 De Producent verbindt er zich toe dat de productie en exploitatieuitgaven die in België 
worden gedaan zoals bedoeld in artikel 194 ter §1, 7° WIB 1992, binnen een periode eindigend 
ten hoogste 24 maanden na de datum van ondertekening van onderhavige raamovereenkomst en 
uiterlijk één maand na de première van het Podiumwerk, zoals dit wordt gedefinieerd door artikel 
194ter/1, § 2, 4° WIB 1992. 

 
7.12 De Producent verbindt er zich toe dat het Taxshelterattest daadwerkelijk wordt afgeleverd en 
dit uiterlijk op 31 december van het vierde jaar volgend op het jaar waarin de Raamovereenkomst 
wordt getekend. 

 
7.13 De Producent verklaart dat de door de Investeerder in toepassing van artikel 4 gestorte som, 
indien deze storting gebeurt binnen de daarin vermelde termijn, drie maanden vóór de aflevering 
van het Taxshelterattest is gestort. 

 
7.14 De Producent verklaart dat hij op het ogenblik van het ondertekenen van de 
Raamovereenkomst geen achterstallen heeft bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, ten blijke 
waarvan een attest, dd. XXXX; van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid als BIJLAGE 3 bij 
onderhavige overeenkomst wordt gevoegd. 

 
7.15 De Producent verklaart dat alle voorwaarden die betrekking hebben op de hoedanigheid, de 
grens, het maximum, de termijn en territorialiteit, zoals bedoeld in artikelen 194 ter en 194 ter/1 
WIB 1992, (zullen) worden nageleefd. 

 
7.16 De Producent verbindt er zich toe in de eindgeneriek van het Werk de steun die door de 
Belgische wetgever werd aangebracht inzake de Taxshelter te vermelden als « Gerealiseerd met de 
steun van de Taxshelter van de Belgische Federale Overheid ». 

 
7.17 De Producent neemt de verbintenis op zich de wetgeving die betrekking heeft op het 
Taxshelter stelsel na te leven, en meer in het bijzonder, § 12 van artikel 194ter WIB 1992. 

 
7.18 De Producent verklaart dat de Investeerder op geen enkele wijze inspraak kan eisen in de 
artistieke creatie, productionele en inhoudelijke uitwerking van het Werk. 

 
7.19  De producent is door de minister bevoegd voor Financiën op datum van XXXX als Tax 
Shelter aanbieder erkend volgens de procedure waarvan de Koning de modaliteiten en 
voorwaarden bepaalt. 
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8. Engagementen en verklaringen van de  Investeerder 

 

8.1 De Investeerder is een binnenlandse vennootschap of de Belgische inrichting van een 
belastingplichtige bedoeld in art 227, 2°, anders dan: 

 
 een in aanmerking komende productievennootschap zoals bedoeld in artikel 194 ter § 

1, 2° WIB 1992; of —een overeenkomstig artikel 11 van het Wetboek van 
Vennootschappen hiermee verbonden vennootschap; 

of 
 een televisieomroep, 

 
en die een raamovereenkomst ondertekent zoals bedoeld in artikel 194 ter § 1, 5° WIB 1992, 
waarin hij zich verbindt sommen te storten met het oog op het bekomen van een Taxshelterattest 
zoals bedoeld in artikel 194 ter § 1, 10° WIB 1992; 

 
8.2 De Investeerder is niet van de toepassing van de vennootschapsbelasting uitgesloten. De 
Investeerder is noch een productievennootschap, noch een in de zin van artikel 11 van het 
Wetboek van Vennootschappen met een in aanmerking komende productievennootschap 
verbonden vennootschap, noch een televisieomroep in de zin van artikel 194 ter WIB 1992. De 
omschrijving van het maatschappelijk doel van de Investeerder, kan worden teruggevonden in de 
statuten, die als BIJLAGE 4 bij onderhavige overeenkomst zijn gevoegd. 

 
8.3 De Investeerder verklaart in kennis te zijn van de Fiscale Vrijstelling. 

 
8.4 De Investeerder verklaart dat hij het van de Producent of van de Federale Overheidsdienst 
Financiën ontvangen Taxshelterattest zal bijhouden. 

 
8.5 De Investeerder verklaart op de hoogte te zijn van alle voorwaarden waaronder hij aanspraak 
kan maken op de belastingvrijstelling op grond van artikel 194ter WIB’92. De op het ogenblik van 
de ondertekening van de Raamovereenkomst van kracht zijnde wettelijke bepalingen, worden als 
BIJLAGE 7 bij de onderhavige overeenkomst gevoegd. 

 
8.6 De Investeerder erkent dat hij op geen enkele wijze inspraak zal hebben in de artistieke 
creatie, productionele en inhoudelijke uitwerking van het Werk. 

 

9. Engagementen en verklaringen van de Tussenpersoon 

 

9.1 De Tussenpersoon is door de minister bevoegd voor Financiën op datum van …………… als 
in aanmerking komend tussenpersoon in het kader van taxshelter podiumkunsten erkend en 
de maatschappelijke zetel, de voornaamste inrichting of zetel van bestuur of beheer is in België 
is, cf. statuten in BIJLAGE 8. 

 
9.2 De Tussenpersoon neemt de verbintenis op zich de wetgeving die betrekking heeft op het 
Taxshelter stelsel na te leven, en meer in het bijzonder, § 12 van artikel 194ter WIB 1992. 

 
9.3 De Tussenpersoon verklaart dat de Investeerder op geen enkele wijze inspraak kan eisen in de 
artistieke creatie, productionele en inhoudelijke uitwerking van het Werk. 
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9.4 De Tussenpersoon verbindt zich ertoe de Raamovereenkomst binnen de maand na 
ondertekening aan te melden bij de Federale Overheidsdienst Financiën. 

 
9.5 De Tussenpersoon verklaart dat de door de Investeerder in toepassing van artikel 4 gestorte 
som, indien deze storting gebeurt binnen de daarin vermelde termijn, drie maanden vóór de 
aflevering van het Taxshelterattest is gestort. 

 
9.6 De Tussenpersoon verklaart dat hij op het ogenblik van het ondertekenen van de 
Raamovereenkomst geen achterstallen heeft bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, ten blijke 
waarvan een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid als BIJLAGE 3 bij onderhavige 
overeenkomst wordt gevoegd. 

 
10. Aansprakelijkheid van de Producent – schadevergoeding 

 

10.1 De Producent zal de Investeerder in de hierna bepaalde mate vergoeden voor de door de 
Investeerder geleden schade die haar oorzaak vindt in een schending van of onjuistheid in de door 
de Producent krachtens artikel 7 van de Raamovereenkomst gegeven verklaringen en 
engagementen. 

 
10.2 De Investeerder zal, in de hierna bepaalde gevallen en mate, aanspraak kunnen maken op 
schadevergoeding, in geval het Werk niet wordt geproduceerd, geen première kent zoals bedoeld 
in artikel 194 ter /1, §2, 4° WIB 1992 kent binnen de 24 maanden na de ondertekening van de 
Raamovereenkomst, indien het totaal van de uitgaven verricht in België die rechtstreeks  
verbonden zijn met de productie zoals bedoeld in artikel 1994 ter /1, §3, 1° WIB, 1992 minder is 
dan 70 % van de productie- en exploitatie-uitgaven die in België werden gedaan zoals bedoeld in 
artikel 194 ter /1, §3, 1° WIB 1992 of indien het Taxshelterattest niet werd afgeleverd, voor zover 
zulks zijn oorzaak vindt in een aan de Producent toerekenbare tekortkoming. 

 
10.3 Geen schadevergoeding is verschuldigd indien de Producent door overmacht verhinderd is 
geworden datgene te geven of te doen waartoe hij zich had verbonden. 

 
10.4 Het bedrag van de schadevergoeding waarop de Investeerder in de voorgaande gevallen 
aanspraak kan maken, is beperkt tot het bedrag van de verschuldigde belasting, de verwijlintresten 
en de belastingverhoging op het gedeelte van de belasting dat proportioneel verband houdt met de 
bij toepassing van de Raamovereenkomst voorheen vrijgestelde winst, die de Investeerder dient te 
betalen in het geval van niet-naleving van de wettelijke vrijstellingsvoorwaarde. 

 
10.5 Indien het verkregen fiscaal voordeel lager is dan het voorziene fiscaal voordeel, verbindt de 
Producent zich ertoe om het verschil te vergoeden aan de investeerder. Buiten voornoemde 
bedragen in artikel 10.4 en 10.5 is de Producent geen enkel bedrag verschuldigd aan de 
Investeerder. 

 
10.6 De Producent en de Investeerder verbinden er zich toe om al wat redelijkerwijze mogelijk is 
te doen om de omvang van de eventuele schade van de Investeerder te vermijden of te beperken. 

 
10.7 Indien de Investeerder verhaal wenst uit te oefenen, zal hij de Producent schriftelijk, per 
aangetekende brief in gebreke stellen met vermelding van de inbreuk of omstandigheid waarvoor 
hij verhaal wenst uit te oefenen en met vermelding van het bedrag dat hij overeenkomstig 
voorgaande bepalingen als schadevergoeding vordert. 
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11. Mededelingen & Kennisgevingen 

 

Tenzij anders bepaald, gebeuren alle mededelingen of kennisgevingen ingevolge de 
Raamovereenkomst, per aangetekend schrijven. 
In hoogdringende gevallen mogen de mededelingen of kennisgevingen gebeuren per gewone post, 
fax of mail, voor zover ze binnen de 3 dagen na de dag waarop de mededeling of kennisgeving 
wordt verzonden, worden bevestigd per aangetekend schrijven. 

 

12. Nietigheid 
 

Indien enige verbintenis in de Raamovereenkomst onafdwingbaar zou zijn of strijdig met een 
bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en 
afdwingbaarheid niet beïnvloeden van andere bepalingen in de Raamovereenkomst, en evenmin 
van dat deel van de betroffen bepaling dat niet strijdig is met dwingend recht. In het geval dat de 
geldigheid of de afdwingbaarheid van de Raamovereenkomst of van enige bepaling daarvan 
betwist wordt, verbinden de Partijen er zich toe wat ook te doen dat noodzakelijk of raadzaam is 
om zulke bepaling en de Raamvereenkomst volledig van kracht en in werking te houden of zulke 
bepaling te vervangen door andere bepalingen die economisch gezien substantieel dezelfde 
werking hebben voor alle Partijen hierbij. 

 

13. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank 
 

Huidige overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil betreffende de 
uitvoering, interpretatie, beëindiging of ontbinding behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de 
hoven en rechtbanken te Brussel. 

 

Opgemaakt te …………… op ………………… in drie exemplaren, waarvan elke partij erkent één 
exemplaar te hebben ontvangen. 

 
 
 
 
 
 

____________________ _________________ __________________
Voor de Tussenpersoon Voor de Producent Voor de Investeerder
Nicolas Blondeau … …………………..
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LIJST VAN DE BIJLAGEN 

 
BIJLAGE 1 Erkenning van het Werk als in aanmerking komende productie in het kader van 

Taxshelter podiumkunsten 
BIJLAGE 2 Statuten van de Producent  
BIJLAGE 3 RSZ-attesten van Producent en Tussenpersoon 
BIJLAGE 4 Statuten van de Investeerder 
BIJLAGE 5 Budget 
BIJLAGE 6 Algemene voorwaarden en attest van de taxshelterverzekering  
BIJLAGE 7 Artikel 194ter en 194ter/1 Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
BIJLAGE 8 Statuten van de Tussenpersoon  
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Bijlage 8 
Completion bond 
  



Completion bond 

 

1 Evaluation 

As soon as an inquiry is made for us to issue a guarantee, we request the script, the shooting 

schedule and the budget. We prefer that all three documents have already been approved 

by the financiers and distributors of the picture. In some cases, we are prepared to consider 

these documents prior to such stage. These three documents are examined in detail. In most 

cases FFI then moves to the next stage, which is meeting with any and all relevant personnel 

whose views on the project are deemed helpful. On the basis of these views and 

explanations, along with the papers submitted, we decide whether the project presented is 

feasible. When a positive decision is made, a "letter of intent" is issued by us confirming that 

we are prepared to go forward with the giving of a Guarantee of Completion, subject to the 

fulfillment of certain stated conditions. Most conditions are considered standard and apply 

to such things as financing, personnel, insurance and location agreements. The letter of 

intent will also list a number of budget items for which we are not responsible.  

These above‐mentioned conditions are incorporated in an undertaking required of the 

producers. The letter of intent specifies our fee for the giving of such a Guarantee.  

 

Legal stage 

When a letter of intent is issued and the project is approved, we then commence work on 

the legal documentation. This is all done in‐house. In preparing the documents, we require 

the fulfillment of certain standard conditions, such as, the assurance of financing equal to 

the approved budget, available and capable personnel, and satisfactory insurance, studio 

and location arrangements have been made. In addition, we require the documents that 

entitle the production company the rights to make the film.  

Film Finances is entirely an independent completion bond company with no affiliation. Being 

truly independent we are able to advise without the risk of any potential conflict of interest. 

Consequently, we are able to act in order to protect the interests of our clients at all times.  

 

Monitoring 

We need to be satisfied at all times that the production whose completion we have 

guaranteed progresses satisfactorily and on schedule. However, we do appreciate that 

making motion pictures is a creative process employing fine talents. FFI enjoys having a very 

close relationship with our producers, directors and key production personnel, and we are 



convinced that these relationships are more valuable than placing someone between us. Our 

monitoring process requires the production to email us daily shooting progress reports and a 

weekly cost report in order to properly evaluate the progress of the film. FFI also makes 

periodic visits to the shooting area.  

The process of completing a motion picture continues well after the end of the actual 

filming. We also have a very experienced post production staff that monitors the post 

production of a film via a schedule and updated cost reports until the film is actually 

delivered to the distributor.  
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Bijlage 9 
Algemene voorwaarden verzekeraars 
  



 

Circle Film 
Tax Shelter Insurance 

Specifieke Voorwaarden 
Algemene Voorwaarden 

www.circlesgroup.com 

CG-TAXSHELTER-NL-01022017 
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Specifieke Voorwaarden per waarborg 
Algemene Voorwaarden 

Dit document vervolledigt de Bijzondere 
Voorwaarden en vormt samen met deze de 
verzekeringspolis. Het bepaalt de karakteristieken 
eigen aan elke waarborg, « wat is gedekt » en « wat is 
niet gedekt (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de 
Bijzondere Voorwaarden) » evenals de algemene 
voorwaarden en algemene uitsluitingen van toepassing 
op elke waarborg (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld 
in de Bijzondere Voorwaarden). 
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1. VERZEKERBAARHEIDS 
VOORWAARDEN  
Onze tarieven zijn uitsluitend geldig als aan de volgende voorwaarden voldaan wordt. 
Indien aan één van deze voorwaarden niet voldaan werd, tenzij één of meerdere van deze 
hierna vermelde voorwaarden ingekocht zouden worden, en uitdrukkelijk vermeld in de 
Bijzondere Voorwaarden, zou de maatschappij het recht hebben om zich tegen een 
uitbetaling te verzetten. 

 
 

1.1 BIJ ONDERTEKENING 
VAN DE HUIDIGE 
VERZEKERINGSPOLIS 

De Tussenpersoon heeft geverifieerd dat : 
a) De Producer heeft geen achterstallige betalingen bij de Belgische Rijksdienst voor 

Sociale Zekerheid op datum van het afsluitening  van de Raamovereenkomst; 
b) De Raamovereenkomst is conform het Artikel; 
c) De Producer beantwoord aan de wettelijke bepalingen; 
d) Het te financieren Werk voldoet aan de bepalingen zoals omschreven onder punt 4.1;
e) De Investeerder(s) en de Producer(s) beantwoorden aan de definities en 

voorwaarden zoals omschreven onder het Artikel;  
f) Het Werk is gefinancierd voor minstens 80 %.  
g) Voor de berekening van de 80%, wordt onder andere rekening gehouden met 

financieringsovereenkomsten door de publieke en / of private entiteiten, 
overeenkomsten met inbreng in goederen en diensten, pandovereenkomsten 
gehouden door een financiële instelling, en overeenkomst(en). Alle 
Raamovereenkomsten moeten gedagtekend worden. 

h) Het salaris van de producer en de onverwachte kosten, hoeven niet gefinancierd te 
worden, tenzij ze elk meer dan 10% bedragen van het opgegeven budget. 

i) De Producer heeft vanwege de co-productie een schriftelijke en definitieve 
bevestiging ontvangen, waarin staat dat de Belgische productie- en exploitatie 
uitgaven die in België gedaan moeten worden minstens 186% van de investering 
bedragen. en minstens 130,2% van de investering moeten uitgaven die rechtstreeks 
verbonden zijn met de productie en de exploitatiebedragen. Anderzijds, wordt er 
bevestigd dat die uitgaven binnen een termijn van maximaal 18 maanden, vanaf de 
ondertekening van de Raamovereenkomst, gedaan worden. Dit termijn wordt 
verlengd met 6 maanden voor animatiefilms en voor animatieseries bested voor 
televisie. 

j) In de hierboven berekening van 186% en 130,2%, worden als in aamerking komende 
uitgaven aanvaard de uitgaven gedaan binnen zes maanden voorafgaand aan de 
ondertekening van de raamovereenkomst voor het in aanmerking komend werk, die 
betrekking hebben op de productie en de exploitatie van dit in aanmerking komend 
werk en die beantwoorden aan alle andere in dit artikel bedoelde voorwaarden, 
worden als in aanmerking komende uitgaven beschouwd voor zover de betrokken 
Gemeenschap het werk heeft erkend in overeenstemming met § 7, eerste lid, 3°, 
eerste streepje, en voor zover de in aanmerking komende productievennootschap 
kan verantwoorden waarom het noodzakelijk was dat deze uitgaven moesten gedaan 
worden vóór en niet na de ondertekening; 

k) De Producer engageert zich om maximaal 50% van zijn totaal productiebudget te 
financieren via Tax Shelter. 
De essentiële onderdelen van het Werk (drager, regisseur, belangrijkste acteurs, extra 
kosten) moeten ter hoogte van het productiebudget, zoals aangegeven op de datum 
van het afsluiting van de Raamovereenkomst; verzekerd worden. 

  

1/ 
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1.2 NA ONDERTEKENING 
VAN DE 
RAAMOVEREENKOMST 

De Producer of Tussenpersoon engageren zich om  
a) Aanmelden van de raamovereenkomst bij de Federale Overheidsdienst Financiën in 

overeenstemming met het Artikel; 
b) Geen kosten te melden die voorafgaand zijn aan de datum van ondertekening van de 

Raamovereenkomst(en), behalve de uitgaven gedaan binnen zes maanden 
voorafgaand aan de ondertekening van de raamovereenkomst voor het in 
aanmerking komend werk, die betrekking hebben op de productie en de exploitatie 
van dit in aanmerking komend werk en die beantwoorden aan alle andere in dit 
artikel bedoelde voorwaarden, worden als in aanmerking komende uitgaven 
beschouwd voor zover de betrokken Gemeenschap het werk heeft erkend in 
overeenstemming met § 7, eerste lid, 3°, eerste streepje van het Artikel, en voor zover 
de in aanmerking komende productievennootschap kan verantwoorden waarom het 
noodzakelijk was dat deze uitgaven moesten gedaan worden vóór en niet na de 
ondertekening; 

c) Vanaf de ontwikkeling van de 0 kopij, de uitgifte van de Tax Shelter attesten bij de 
Federale Overheidsdienst Financiën aan te vragen; 

d) Om dit te doen, engageert hij zich sterk om aan de Federale Overheidsdienst 
Financiën een document over te handigen, waarin de betrokken Gemeenschap 
verklaart dat het werk voldoet aan de definitie van een in aanmerking komend werk, 
in het Artikel; alsook een document uitgegeven door de betrokken Gemeenschap 
certificerend de voltooiing van het werk en dat haar totale financiering voldoet aan de 
eisen van de door het Artikel vastgestelde grenzen. 
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2. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
TAX SHELTER 

 
 

2.1 VOORWOORD De producer overweegt de ondertekening van een Raamovereenkomst waarmee de 
investeerders een deel van het werk financieren in overeenstemming met het Artikel 
(verder “de investering”). Op deze manier willen de investeerders genieten van de 
belastingsvoordelen die het Artikel voorziet.  

De investeerders worden bij ondertekening van de Raamovereenkomst geïdentificeerd. 

Om de belastingsvoordelen voor de investeerders te verzekeren, wil de producer 
onderhavige waarborg aan de investeerders toekennen.  

Voorafgaand aan de ondertekening van onderhavige verzekeringspolis, moet de 
Tussenpersoon een dossier hebben samengesteld waarin de 
verzekerbaarheidsvoorwaarden beschreven in de punten 1.1. en 1.2 gerespecteerd 
worden. De Verzekeraar kan ten allen tijde een kopij ter inzage opvragen.  

De onderhavige waarborg is slechts van kracht bij kennisgeving van de 
Raamovereenkomst door de Producer of de Productievennootschap aan de FOD 
Financiën.  

De Producer of de Productievennootschap en het Werk worden in de bijzondere 
voorwaarden bepaald. 

 
 

2.2 WAARBORGEN - 
UITSLUITINGEN 

 

2.2.1 WAT IS VERZEKERD  In geval van niet-afgifte van de Tax Shelter attest(en) :  

In geval van niet-afgifte van de Tax Shelter attest door de Federale Overheidsdienst 
Financiën, voor elke reden ander dan deze opgenomen in de uitsluitingen van deze 
waarborg, dan zal de verzekeraar de investeerder vergoeden voor een bedrag gelijk aan 
het niet-ontvangen bedrag van het fiscaal voordeel conform de Raamovereenkomst en 
het Artikel.  

Worden eveneens vergoed, de wettelijke verwijlintresten op de te betalen belastingen en 
het bedrag van de belasting geheven op de verzekeringsvergoeding, voor zover deze 
verzekerd werden en opgenomen in de Bijzondere Voorwaarden.  

Indien het Werk niet voltooid kan worden (Waarborg « Completion Bond »), in 
overeenstemming met het financieringsplan, dan heeft de verzekeraar het recht om de 
financiering van het Werk te vervolledigen maximaal ter hoogte van het verzekerd bedrag, 
teneinde de uitgifte van de Tax Shelter attest(en) binnen de wettelijke termijnen te 
bewerkstelligen. In dat geval, zal de verzekeraar dezelfde rechten verwerven als eender 
welke co-producent. Tevens zal de waarborg geldig blijven voor de Investeerder(s) tot 
uitgifte van de Tax Shelter attest(en) aan de Investeerder(s). 

 In geval van gedeeltelijke afgifte van de Tax Shelter attesten :  

Indien de waarde van het Tax Shelter attest lager zou zijn dan 206,66% van het bedrag 
overgemaakt aan de producer, dan zal de verzekeraar de Investeerder vergoeden voor het 
verschil tussen het bedrag die hij had moeten genieten, moest het Tax Shelter attest 
minstens gelijk zijn aan 206,66% van het bedrag overgemaakt aan de producer, en het 
werkelijk ontvangen of te ontvangen fiscaal voordeel vermeerderd met verwijlintresten op 
de pro-rata terug te betalen belasting en het bedrag van de belasting geheven op de 
verzekeringsvergoeding voor zover deze verzekerd werden en opgenomen in de 
Bijzondere Voorwaarden. 

2/ 
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2.2.2 WAT IS NIET 
VERZEKERD 

In aanvulling met hetgeen vermeldt staat in de uitsluitingen opgenomen in de 
algemene uitsluitingen, zal geen vergoeding verschuldigd zijn: 
a) In het geval dat de Investeerder de investering, welke beloofd werd in 

overeenstemming met met de ondertekende Raamovereenkomst,  binnen drie 
maanden vanaf de datum van ondertekening aan de producent niet zou 
hebben betaald; 

b) Indien bewezen wordt dat de Investeerder bij het indienen van zijn aangifte 
van zijn inkomstenbelasting, voor de belastbare periode gedurende dewelke hij 
een definitieve vrijstelling vraagt, geen kopij van het Tax Shelter attest, die hij 
eerder ontvangen heeft,  heeft toegevoegd;  

c) Indien de Investeerder geen Belgische vennootschap, of Belgische inrichting 
van een belastingplichtige is in overeenstemming met  artikel 227, 2° van het 
Wetboek van de Inkomstenbelasting 1992; 

d) Indien de Tussenpersoon geen Tussenpersoon is zoals bepaald in het Artikel 
en/of indien zijn Beroepsaansprakelijkheid geen dekking biedt ter hoogte van 
minstens 1.250.000€; 

e) Voor elke klacht waarvan de oorsprong een artistieke overweging is; 
f) Voor elke klacht verbonden aan promotie en distributie, tenzij anders bepaald 

in de Bijzondere Voorwaarden. 

2.2.3 GRENZEN EN 
VERPLICHTINGEN 

 Grenzen en verplichtingen van de verzekeraar 

De verplichtingen van de verzekeraar zijn uitsluitend beperkt tot de vooraf goedgekeurde 
posten van het budget die nodig zijn om het werk te voltooien.  

De vergoeding die aan de investeerder moet worden betaald onder de huidige waarborg, 
kan nooit worden gecumuleerd met deze van de productieverzekering. 

 Verplichtingen van de producer 

Hij verbindt zich ertoe het vooraf gedefinieerde financieringsplan op niet significante 
wijze te veranderen zonder instemming van de verzekeraar. 
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3. ALGEMENE 
VOORWAARDEN 
BELANGRIJKE BEPALINGEN 

De algemene voorwaarden en algemene uitsluitingen zijn van toepassing tenzij 
uitdrukkelijk anders vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. 

 
 

3.1 BEHEER VAN DE 
SCHADEGEVALLEN 

 

3.1.1 VERPLICHTINGEN VAN 
DE VERZEKERDE 

Indien de verzekerde een van onderstaande verplichtingen niet naleeft en de verzekeraar 
hierdoor schade ondervindt, kan deze laatste een vermindering van zijn uitkering eisen 
ten belope van de geleden schade. De verzekeraar kan een uitkering weigeren indien de 
verzekerde zijn verplichtingen niet heeft nageleefd en dit met bedrieglijke bedoelingen. 

Naast de verplichtingen die in de specifieke voorwaarden van het betrokken risico 
worden benoemd, moet de verzekerde of de verzekeringnemer ook volgende 
verplichtingen naleven : 
a) De verzekeraar binnen de 24 uur schriftelijk inlichten en op de hoogte brengen van de 

details van de oorzaak, de omstandigheden en de gevolgen van de schade. De 
verzekeraar kan de niet-naleving van deze termijn door de verzekerde niet inroepen 
indien de melding binnen een zo kort mogelijk termijn werd gedaan; 

b) De noodzakelijke maatregelen treffen om de gevolgen van een schade te vermijden en 
te beperken. De kosten die voortvloeien uit de dringende en redelijke maatregelen die 
de verzekerde op eigen initiatief heeft genomen om de schade bij nakend onheil te 
vermijden of, wanneer de schade zich heeft voorgedaan om de gevolgen ervan te 
vermijden en te beperken, worden betaald door de verzekeraar op voorwaarde dat dit 
als goede huisvader werd gedaan, zelfs wanneer de getroffen maatregelen vruchteloos 
waren; 

c) De verzekeraar alle nuttige informatie/documenten overhandigen en alle vragen 
beantwoorden die hem worden gesteld om de omstandigheden en de omvang van de 
schade te bepalen. 

 In alle gevallen : 

a) moet de verzekerde alle nuttige informatie aan de verzekeraar meedelen zodat deze de
schade zo snel mogelijk kan vaststellen, de oorzaak en de gevolgen ervan kan kennen 
en alle vereiste maatregelen kan treffen; 

b) Verbindt de verzekerde zich ertoe binnen de maand de bedragen terug te betalen die 
niet gewaarborgd zijn door de overeenkomst en die de verzekeraar, op verzoek van de
verzekerde, ten onrechte heeft betaald. 

3.1.2 WANNEER BETALEN 
WE ? 

15 dagen na de aanvaarding en begroting van de schade. 

 
 

3.2 EXPERTISE Indien een schadegeval niet in der minne geregeld wordt, wordt onder voorbehoud van 
de respectieve rechten van de partijen, beroep gedaan op twee experten, de ene door de 
verzekerde, de andere door de verzekeraar benoemd. Hun opdracht zal erin bestaan, het 
schadebedrag, de nieuwvervangingswaarde als ook de werkelijke waarde van de 
beschadigde voorwerpen onherroepelijk vast te stellen. Zij zullen eveneens een advies 
uitbrengen over de oorzaken van het schadegeval. 

Zijn de experten het niet eens, dan vragen zij de medewerking van een derde voor een 
uitspraak. De experten handelen samen en bij meerderheid van stemmen. 

3/ 
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Benoemt een partij haar expert niet, of zijn de twee experten het oneens over de keuze 
van de derde, dan zal de benoeming ervan door de Voorzitter van de bevoegde 
Rechtbank van Eerste Aanleg (plaats waar het contract werd ondertekend) gebeuren.  

Indien een expert zijn opdracht niet vervult, zal hij volgens dezelfde procedure vervangen 
worden, zonder de rechten van de partijen te schaden. 

Elke partij mag eisen dat de derde expert gekozen wordt buiten de plaats waar de 
verzekerde zijn maatschappelijke zetel heeft. 

Elke partij draagt zijn eigen expertisekosten. 

De verzekerde en de verzekeraar dragen elk voor de helft de kosten van de derde expert, 
zelfs indien deze laatste ambtshalve werd aangeduid. 

Iedere expertise of elke andere verrichting met de schadevaststelling als doel, doet geen 
afbreuk aan de rechten die de verzekeraar tegen de verzekerde kan inroepen. 

 
 

3.3 EVENREDIGHEIDSREGEL Niet van toepassing. 

 
 

3.4 SUBROGATIE De verzekeraar treedt in de rechten en vorderingen van de verzekerde tegen de 
verantwoordelijke derden ten belope van het bedrag van de schadevergoeding en in 
overeenstemming met de wetgeving in voege. De verzekeraar kan eisen dat de 
verzekerde, in de mate van de ondervonden schade, de betaalde vergoeding terugbetaalt 
indien de indeplaatsstelling door de verzekeraar niet mogelijk was door toedoen van de 
verzekerde. 

 
 

3.5 VERZWARING VAN HET 
RISICO 

De verzekerde moet zowel bij ondertekening als tijdens de duur van de polis, alle nieuwe 
omstandigheden of veranderde omstandigheden meedelen van welke hij redelijkerwijze 
kan vermoeden dat ze van belang kunnen zijn voor de beoordeling van het risico door de 
verzekeraar. Indien deze laatste echter bewijst dat hij het verzwaarde risico nooit zou 
hebben verzekerd, dan is zijn tussenkomst bij schadegeval beperkt tot de terugbetaling 
van alle betaalde premies. 

 
 

3.6 DUUR VAN HET 
CONTRACT 

Het contract wordt afgesloten voor de duur die in de bijzondere voorwaarden wordt 
vermeld en treedt in voege op de vermelde datum, op voorwaarde echter dat de premie 
vooraf werd betaald. 

 
 

3.7 SUBSIDIARITEIT In het algemeen, wanneer eenzelfde belang bij verschillende verzekeraars verzekerd is 
voor hetzelfde risico, dan gelden de door de plaatselijke wetgeving gedefinieerde regels 
(land van de woonplaats van de verzekeringsnemer). Indien de plaatselijke wetgeving 
hieromtrent geen regels definieert zal onderhavig contract pas subsidiair van toepassing 
zijn. 

Indien eenzelfde belang bij verschillende verzekeraars is verzekerd voor hetzelfde risico, 
dan moet de verzekerde dit melden aan de verzekeraar en de identiteit van de 
verzekeraar(s) en het (de) polisnummer(s) meedelen. 

 
 

3.8 FRAUDE Bij fraude vanwege de verzekerde bij de ondertekening van de polis, de aangifte of de 
antwoorden op de vragen, inclusief in de medische vragenlijst, verliest de verzekerde al 
zijn rechten tegenover de verzekeraar. 

 
 

3.9 COLLECTIEVE 
OVEREENKOMST 

Als er meerdere maatschappijen partij zijn bij het desbetreffende contract, wordt een 
leidende verzekeraar aangesteld in de bijzondere voorwaarden, zoniet fungeert de eerst 
vermelde maatschappij als leidende verzekeraar. 

De verzekering is onderschreven voor elke maatschappij voor haar deel en zonder 
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financiële solidariteit, met dezelfde bedingen en voorwaarden als deze tussen de leidende 
verzekeraar en de verzekeringsnemer. 

De leidende verzekeraar is mandataris voor de medeverzekeraars om de verklaringen te 
ontvangen die in het contract vermeld staan. De verzekerde mag alle betekeningen en 
kennisgevingen naar hem verzenden, behalve deze die betrekking hebben op een 
rechtszaak tegen de medeverzekeraars. In dit geval licht de leidende verzekeraar de 
medeverzekeraars onverwijld in. 

De schadegevallen worden aangegeven bij de leidende verzekeraar die de 
medeverzekeraars inlicht. Hij maakt spoed van de opvolging van de schadegevallen en 
daarvoor kiest hij de expert van de medeverzekeraars, onverminderd het recht van elk van 
hen om de expertise door een mandataris van hun keuze te laten uitvoeren. 

Alle verklaringen aan de leidende maatschappij, alle uitbreidingen en beperkingen van 
risico’s of voorwaarden, alle premiebepalingen, alle regelingen en vereffeningen die zijn 
overeengekomen met de leidende verzekeraar, met uitzondering van de opzegging en “ ex 
gratia” tussenkomsten, genomen door de leidende verzekeraar, zijn bindend voor alle 
medeverzekeraars en binden alle verzekeraars onherroepelijk. 

 
 

3.10 ALGEMENE 
UITSLUITINGEN 

De algemene uitsluitingen zijn van toepassing op alle waarborgen, tenzij uitdrukkelijk 
vermeld in de « Bijzondere Voorwaarden »). 

Dit onderhavig contract dekt geen verliezen en/of schade, aansprakelijkheid of 
kosten, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel en/of gedeeltelijk werden 
veroorzaakt door of voortvloeien uit het gebruik van,  een van de volgende 
gebeurtenissen: 
a) oorlog, verklaard of niet, waarbij dient vermeld te worden dat het aan de 

verzekerde is om te bewijzen dat het schadegeval een andere oorzaak heeft dan 
oorlog; 

b) oproer, volksbewegingen, aanslagen, dreigingen tot aanslagen, terrorisme of 
sabotage, waarbij dient vermeld te worden dat het aan de verzekeraar is om te 
bewijzen dat de schade door één dezer gebeurtenissen werd veroorzaakt. 
Bovendien, een aanslag die plaats vindt op de plaats van opname en/of in de 
onmiddellijke omgeving van de plaats van opname van de verzekerde film, is 
verzekerd; 

c) niet-inachtneming door de verzekerde van de verplichtingen waaraan hij 
gehouden is, in het kader van de collectieve beroepsovereenkomsten en of de 
arbeidsovereenkomsten; 

d) burgeroorlog, waarbij dient vermeld te worden dat het aan de verzekeraar is 
om te bewijzen dat de schade hierdoor werd veroorzaakt; 

e) embargo's, verbeurdverklaring, verovering, weerhouding of vernietiging, op 
bevel van enige regering of overheid, van studio's, apparatuur, filmpellicule en 
apparaten vermeld in de waarborg. Indien de lokalen waarin het audiovisuele 
document wordt gerealiseerd, ten gevolge van één van hoger vermelde 
oorzaken niet langer bewaakt wordt, onder controle staat van of ter 
beschikking is van de verzekerde of een persoon die hem vertegenwoordigt, 
dan wordt het contract opgeschorst tijdens de duur van deze toestand; 

f) niet-inachtneming van douanereglementen;  
g) Opzettelijke of zware fout van de verzekerde. Onder "zware fout van 

verzekerde" moet worden verstaan: de daad of fout die wordt gelijkgesteld met 
een opzettelijke fout; 

h) fraude, oneerlijkheid of misdaad door de verzekerde; 
i) indirecte schades zoals verlies van inkomsten, commerciële en/of artistieke 

schade, waardeverminderingen en winstverlies; 
j) dirty bombs: deze verzekering dekt in geen enkel geval de verliezen, schade, 

aansprakelijkheid of kosten, rechtstreeks en/of onrechtstreeks, volledig en/of 
gedeeltelijk, veroorzaakt door - of voortvloeiend uit : 
 Ioniserende straling of radioactieve besmetting door elke nucleaire brandstof 
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en/of nucleaire afvalstof en/of door de verbranding van nucleaire brandstof;
 Radioactieve, giftige, explosieve eigenschappen en/of andere besmettende 

gevaarlijke eigenschappen van elke kerninstallatie, van elke reactor en/of 
van andere nucleaire samenstellingen of componenten; 

 Elk wapen of elk hulpmiddel waarvoor de splitsing en/of de atoom- of 
nucleaire fusie, of andere gelijksoortige reactie, of radioactieve kracht of de 
radioactieve materie ervan worden gebruikt; 

 Radioactieve, giftige, explosieve eigenschappen of andere besmettende 
gevaarlijke eigenschappen van elke radioactieve materie. De uitsluiting 
vervat in deze paragraaf is niet van toepassing op de radioactieve isotopen, 
behalve de nucleaire brandstof, wanneer dergelijke isotopen worden 
voorbereid, vervoerd, opgeslagen of gebruikt voor een commercieel, 
landbouw-, geneeskundig, wetenschappelijk doel of andere gelijksoortige 
vredelievende doelen; 

 Elk chemisch, biologisch, biochemisch of elektromagnetisch wapen; 
k) Schades, rechtstreeks of onrechtstreeks gelinkt aan vogelgriep, pandemie en 

niet-seizoensgebonden epidemieën. 
 
 

3.11 VERHAAL - SUBROGATIE a) De verzekeraar heeft het recht om verhaal uit te voeren tegen derden die 
verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van de schade. Hij wordt in de plaats gesteld 
van de rechten van de verzekerden ten belope van het bedrag van zijn tussenkomst; 

b) De verzekeraar erkent en aanvaardt de burgerlijke onschendbaarheid van de 
verzekeringnemer en zijn werknemers; 

c) In geval van schade zullen de verzekerden alle middelen gebruiken waarover ze 
beschikken tegenover de verantwoordelijke derden, om het verhaal van de verzekeraar 
te vrijwaren. De verzekeraar zal geen klacht neerleggen tegen de verzekerden wegens 
nalatigheid of onachtzaamheid. Behoudens bij fraude door de verzekerden, verzaakt 
hij aan elk verhaal of beroep voor onontvankelijkheid. 

 
 

3.12 BETWISTINGEN - 
TOEPASSELIJK RECHT 

Elk geschil betreffende de geldigheid, de interpretatie, de prestaties, inbreuk, beëindiging 
of ontbinding van de verzekeringsovereenkomst, die bestaat uit de Bijzondere 
Voorwaarden en de geldende specifieke en algemene voorwaarden zal worden beslist 
volgens de wet en de bepalingen overeengekomen door de partijen in de Bijzondere 
Voorwaarden.  

Bij gebrek aan bijzondere bepalingen, zal het recht van het land van de woonplaats van de 
verzekeringnemer het toepasselijke recht zijn. De eiser kan naar eigen keuze kiezen, hetzij 
om het geschil door middel van arbitrage, zoals hieronder bepaald, te beslechten, of naar 
de rechter van het land van vestiging van de verzekeringnemer te stappen.  

 Arbitrage:  

Het Arbitragehof zal uit drie scheidsrechters bestaan. Het zal een uitspraak over het 
geschil, controverse of claim volgens het recht van het land van vestiging van de 
verzekeringnemer doen. 
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4.  
GLOSSARIUM 

 
 

4.1 DEFINITIES  

Het Artikel Artikel 194ter van het Wetboek van de Belgische Inkomstenbelastingen 1992 betreffende 
het Tax Shelter-stelsel ten gunste van audiovisueel werk. 

De producer of 
Productievennootschap 

Een in aamerking komende productievennootschap : de binnenlandse vennootschap of 
de Belgische inrichting van een belastingplichtige bedoeld in artikel 227, 2°, die geen 
televisieomroep is of geen onderneming die in de zin van artikel 11 van het Wetboek van 
Vennootschappen verbonden is met Belgische of buitenlandse televisieomroepen en die 
als voornaamste doel de ontwikkeling en de productie van audiovisuele werken heeft en 
die door de minister bevoegd voor Financiën als dusdanig is erkend volgens een 
eenvoudige procedure waarvan de Koning de modaliteiten en voorwaarden bepaalt; 

Voor de toepassing van dit artikel wordt niet als een met Belgische of buitenlandse 
televisieomroepen verbonden onderneming beschouwd, de onderneming die verbonden 
is met een Belgische of buitenlandse televisieomroep, maar die zich ertoe verbindt om 
geen raamovereenkomst af te sluiten in het kader van het Tax Shelter stelsel voor de 
productie van een in aanmerking komend werk waarvoor deze televisieomroep voordelen 
zou verkrijgen die rechtstreeks verbonden zijn met de productie of de exploitatie van het 
in aanmerking komend werk. Deze voorwaarde wordt geacht te zijn vervuld wanneer de 
in aanmerking komende productievennootschap zich hiertoe schriftelijk heeft verbonden, 
zowel ten aanzien van de in aanmerking komende investeerder als ten aanzien van de 
federale overhead; 

Tax Shelter-attest  Een fiscaal attest, of een deel van dit fiscaal attest, dat op verzoek van de in aanmerking 
komende productievennootschap wordt afgeleverd door de Federale Overheidsdienst 
Financiën, volgens de modaliteiten en voorwaarden zoals bepaald in § 7 van het Artikel 
die kunnen worden aangevuld door de Koning, op basis van de raamovereenkomst zoals 
bedoeld in 5° van het Artikel en de uitgaven gedaan voor de financiering van de productie 
en de exploitatie van een in aanmerking komend werk zoals bepaald in 4°van het Artikel. 
Het Tax Shelter-attest wordt bijgehouden door de in aanmerking komende investeerder. 

De Investeerder Een in aamerking komende investeerder :  
-de binnenlandse vennootschap, of  
-een Belgische inrichting van een belastingplichtige bedoeld in artikel 227, 2°; andere dan 
een in aanmerking komende productievennootschap zoals bedoeld in 2°, of een 
gelijkaardige productievennootschap die niet erkend is; of een vennootschap die 
verbonden is in de zin van artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen met een in 
het eerste streepje bedoelde vennootschap die deelneemt aan het desbetreffende in 
aanmerking komend werk; of een televisieomroep, die een raamovereenkomst 
ondertekent zoals bedoeld in 5° waarin hij zich verbindt sommen te storten met het oog 
op het bekomen van een Tax Shelter-attest zoals bedoeld in 10°; 

Investeerder heeft geen rechten in het in aanmerking komend werk; 

Het Werk (Film) Een in aamerking komende werk : 
a) Een Europees audiovisueel werk zoals een fictiefilm, een documentaire of een 

animatiefilm bestemd om in de bioscoop te worden vertoond, een kortfilm met 
uitzondering van korte reclamefilms, een lange fictiefilm voor televisie, in 
voorkomend geval opgedeeld in afleveringen, een fictie- of animatieserie bestemd 
voor televisie, kinder- en jeugdreeksen, zijnde fictiereeksen met een educatieve, 
culturele en informatieve inhoud voor een doelgroep van 0 tot 16-jarigen of een 
documentaire voor televisie, die door de bevoegde diensten van de betrokken 
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gemeenschap is erkend als Europees werk zoals bedoeld in de richtlijn "Televisie 
zonder grenzen" van 3 oktober 1989 (89/552/EEG), gewijzigd bij richtlijn 
97/36/EG van 30 juni 1997 en bekrachtigd door de Franse Gemeenschap op 4 
januari 1999, door de Vlaamse Gemeenschap op 25 januari 1995 en door het 
Brusselse hoofdstedelijk Gewest op 30 maart 1995. Internationale producties in de 
categorie fictiefilm, documentaire of animatiefilm bestemd om in de bioscoop te 
worden vertoond, komen in aanmerking voor zover zij: 
 ofwel vallen binnen het toepassingsgebied van de Richtlijn 2010/13/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2010 betreffende de coördinatie van 
bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het 
aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten); 

 ofwel vallen binnen het toepassingsgebied van een bilaterale overeenkomst inzake 
coproductie afgesloten door België met een andere Staat. Onder Staat, en dat geldt 
evenzeer voor België, wordt zowel het federale niveau als alle administratieve 
onderliggende niveaus bedoeld. 

b) Waarvoor de productie- en exploitatie-uitgaven die in België werden gedaan zoals 
bedoeld in 7°, worden gedaan binnen een periode eindigend ten hoogste 18 maanden 
na de datum van de ondertekening van de raamovereenkomst voor het bekomen van 
het Tax Shelter-attest voor de productie van dit werk zoals bedoeld in 5°. 

Voor animatiefilms en voor animatieseries bestemd voor televisie wordt deze periode van 
18 maanden verlengd met zes maanden. 

De Tussenpersoon Een in aamerking komende tussenpersoon: de natuurlijke of rechtspersoon die in het 
kader van de onderhandelingen en het afsluiten van een Raamovereenkomst tussenkomt 
met het oog op het afleveren van een Tax Shelter attest in ruil voor een vergoeding of een 
voordeel, die niet zelf een in aanmerking komende productievennootschap of 
investeerder is, en die door de minister bevoegd voor Financiën als dusdanig is erkend, 
volgens een eenvoudige procedure waarvan de Koning de modaliteiten en voorwaarden 
bepaalt. Deze Tussenpersoon dient een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ter hoogte 
van minstens 1.250.000€ te hebben. 

De Investering Bedrag geïnvesteerd door de Investeerder in een Werk in overeenstemming met het 
Artikel. 

Raamovereenkomst De overeenkomst die binnen de maand volgend op haar ondertekening is aangemeld bij 
de Federale Overheidsdienst Financiën door de in aanmerking komende 
productievennootschap waardoor de in aanmerking komende investeerder zich verbindt, 
ten aanzien van een in aanmerking komende productievennootschap, een som te storten 
met het oog op het bekomen van een Tax Shelter-attest van een in aanmerking komend 
werk. 

Kwalificerende productie- en 
exploitatie-uitgaven in de Europese 
Economische Ruimte 

De uitgaven die zijn verricht in de Europese Economische Ruimte met betrekking tot de 
productie en de exploitatie van een in aanmerking komend werk, in de mate dat tenminste 
70 pct. van deze uitgaven, uitgaven zijn die rechtstreeks verbonden zijn met de productie 
en de exploitatie. 

Productie- en exploitatie-uitgaven 
die in België werden gedaan   

De in België gedane uitgaven die betrekking hebben op de productie en exploitatie van 
een in aanmerking komend werk en waaruit beroepsinkomsten voortvloeien welke, ten 
name van de begunstigde, belastbaar zijn in de personenbelasting, in de 
vennootschapsbelasting of in de belasting van niet-inwoners, aan het gewoon stelsel van 
aanslag, met uitzondering van de uitgaven bedoeld in artikel 57 die niet worden 
verantwoord door individuele fiches en een samenvattende opgave, van de kosten 
vermeld in artikel 53, 9° en 10°, van de in artikel 53, 24°, vermelde uitgaven of voordelen, 
alsmede van alle andere kosten die niet werden gedaan voor de productie of de exploitatie 
van het in aanmerking komend werk. 
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Uitgaven die rechtstreeks 
verbonden zijn met de productie en 
de exploitatie 

De uitgaven die verbonden zijn met de creatieve en technische productie van het in 
aanmerking komend werk, zoals: 
a) kosten met betrekking tot de artistieke rechten met uitzondering van de 

ontwikkelingskosten van het scenario die dateren van de periode voor de 
raamovereenkomst. Deze periode voorafgaand aan de raamovereenkomst wordt in 
voorkomend geval aangepast in overeenstemming met het zesde lid; 

b) lonen en andere vergoedingen van het personeel, vergoedingen van zelfstandige 
dienstverleners; 

c) kosten toegerekend aan de betaling van de acteurs, muzikanten en artistieke functies 
voor zover zij bijdragen aan de interpretatie en realisatie van het in aanmerking 
komend werk; 

d) sociale lasten in verband met lonen en kosten bedoeld in het tweede en derde streepje;
e) kosten van decors, rekwisieten, kostuums en attributen, die in beeld worden gebracht;
f) kosten van vervoer en accommodatie, beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan 25 pct 

van de kosten, bedoeld in het tweede en derde streepje; 
g) kosten toegewezen aan hardware en andere technische middelen; 
h) kosten van laboratorium en de aanmaak van de master; 
i) verzekeringskosten die rechtstreeks verbonden zijn met de productie; 
j) kosten van publicatie en van promotie eigen aan de productie: aanmaken van het 

persdossier, basiswebsite, de montage van een trailer, alsook de première. 
k) vergoedingen betaald aan de productie-manager, de postproductie-coördinator en de 

line producer. 

De Vergoeding Bedrag van de monetaire waarde van het belastingvoordeel waarop een investeerder 
aanspraak zou kunnen maken op basis van het Artikel, vermeerderd met vertragingsrente, 
indien verzekerd. 
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Waarborg van de verbintenissen van productievennootschappen in het kader van de Tax Shelter 
 

1. DEFINITIES 
 
1. Het artikel 
Artikel 194ter van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen 1992 betreffende het Tax 
Shelter regime voor Audiovisuele Werken. 
 
2. Raamovereenkomst 
Basisovereenkomst zoals bedoeld in Artikel 194ter van 
het Wetboek van de Inkomstenbelasting (verder 
“Artikel” genoemd) die zal worden afgesloten tussen 
de Productievennootschap en de Investeerder, of een 
Tussenpersoon inzake Tax Shelter die in naam en 
voor rekening van de Investeerder handelt. Deze 
overeenkomst dient aangemeld te worden bij de 
bevoegde financiële diensten in de maand volgend 
waarop deze ondertekend werd. 
 
3. Uitgaven 
De gekwalificeerde uitgaven  in de Europees 
Economische Ruimte welke rechtstreeks of 
onrechtstreeks in verband staan met de productie van 
het Audiovisueel Werk. Deze uitgaven moeten in 
België plaatsvinden ten belope van minstens 90 % van 
de waarde van het Tax Shelter attest. 
 
Deze uitgaven moeten rechtsreeks gelinkt zijn aan de 
productie (lonen en vergoedingen van de acteurs, van 
het personeel, huur van materiaal, laboratorium, 
decors, accessoires,..) ofwel onrechtstreeks gelinkt 
aan de productie indien deze verband houden met de 
productie of de uitvoering van het Audiovisueel Werk. 
Het is echter noodzakelijk dat minstens 70 % van de 
uitgaven in België rechtstreeks gelinkt zijn aan de 
productie en dit voor een duurzame ondersteuning van 
het Audiovisueel Werk. Indien het percentage van 70 
% niet bereikt wordt, zal de waarde van het Tax 
Shelter attest evenredig dalen.  
 
4. Vergoeding 
Bedrag van het belastingvoordeel in monetaire waarde 
waar de Investeerder aanspraak op kan maken op 
basis van het Artikel. Deze Vergoeding omvat ook de 
eventuele vertragingsrente ten laste van de 
Investeerder. 
 
5. De tussenpersoon 
De natuurlijke of erkende rechtspersoon, welke 
tussenkomt in het kader van de onderhandelingen en 
het afsluiten van een Raamovereenkomst met als doel 
het afleveren van een Tax Shelter attest in ruil voor 
een Vergoeding of een voordeel. Deze persoon mag 
zelf geen Productievennootschap of Investeerder zijn 
en moet erkend zijn door de bevoegde minister van 
Financiën volgens een eenvoudige procedure waarvan 
de Koning de modaliteiten en voorwaarden bepaalt. 
Deze Tussenpersoon moet een verzekeringsattest 
kunnen voorleggen van een verzekering Beroeps- 
aansprakelijkheid van ten minste 1.250.000 €. 
 
6. De investeerder 
Een Belgische vennootschap en/of een 
belastingplichtige bedoeld in Artikel 227, 2° van het 
WIB die geen binnenlandse vennootschap van 
audiovisuele productie is, noch een tv omroep, noch 

een kredietinstelling die een Raamovereenkomst 
ondertekent waarin hij zich verbindt sommen te storten 
met het oog op het bekomen van een Tax Shelter 
attest. De Investeerder heeft geen rechten in het werk. 

 
7. Het audiovisuele werk 
Een Europese audiovisuele productie zoals een 
langspeelfilm (fictie), een documentaire of een 
animatiefilm bestemd om in een bioscoop te worden 
vertoond, een lange fictiefilm voor televisie, in 
voorkomend geval opgedeeld in afleveringen, een 
fictie of animatieserie voor televisie, een documentaire 
voor televisie of een educatieve film, een kortfilm  
(met uitzondering van korte reclamefilms),  
een culturele film of een educatieve serie bestemd 
voor kinderen van minder dan 16 jaar, overeenkomstig 
met de wet van 12 mei 2014 betreffende een gewijzigd 
Tax Shelter regime voor investering in de audiovisuele 
sector en erkend door de bevoegde diensten van de 
Vlaamse of Franse Gemeenschap als Europees werk 
zoals bedoeld in de richtlijn “Televisie zonder grenzen” 
van 3 oktober 1989 (89/552/EEG), gewijzigd door de 
richtlijn 97/36/EG van 30 juni 1997 en bekrachtigd door 
de Franse Gemeenschap op 4 januari 1999, de 
Vlaamse Gemeenschap op 25 januari 1995 en het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 30 maart 1995.  
 
Internationale producties in de categorie fictiefilm, 
documentaire of animatiefilm bestemd om in de 
bioscoop te worden vertoond, komen in aanmerking 
voor zover zij: 
 
a) Ofwel vallen binnen het toepassingsgebied van de 
Richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en 
de Raad van 10 maart 2010 betreffende de coördinatie 
van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van 
audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele 
mediadiensten). 
 
b) Ofwel vallen binnen het toepassingsgebied van een 
bilaterale overeenkomst inzake coproductie afgesloten 
door België met een andere Staat. Onder Staat, en dat 
geldt evenzeer voor België, wordt zowel het federale 
niveau als alle administratieve onderliggende niveaus 
bedoeld. 
 
 
8. De productievennootschap 
Een Belgische vennootschap voor audiovisuele 
productie of de Belgische inrichting van een 
belastingplichtige bedoeld in Artikel 227, 2° met als 
voornaamste doel de ontwikkeling en de productie van 
Audiovisuele Werken, welke geen televisieomroep is 
en niet verbonden is met Belgische of buitenlandse 
televisieomroepen. De Productievennootschap moet 
erkend zijn door de bevoegde minister van Financiën 
volgens een eenvoudige procedure waarvan de 
Koning de modaliteiten en voorwaarden bepaalt. 

 
Indien de productievennootschap werkt zonder 
tussenkomst van een tussenpersoon, dan moeten zij 
een verzekeringsattest kunnen voorleggen van een 
verzekering Beroepsaansprakelijkheid van ten minste 
1.250.000 €. 
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2. INLEIDENDE BEPALING  
 
Een Productievennootschap die overweegt een deel 
van het Audiovisueel Werk te financieren, kan hiervoor 
beroep doen op Investeerders.  
 
In dit geval ondertekenen beide partijen een 
Raamovereenkomst waardoor deze elk een deel van 
het Audiovisueel Werk financieren, dit conform het 
Artikel (hierna Investering genoemd).  
 
Hiervoor wensen de Investeerders een fiscaal voordeel 
te ontvangen voorzien in het Artikel. Deze fiscale 
vrijstelling hieromtrent bedraagt 310 % (of 356%) van 
de geïnvesteerde bedragen. Hiervoor kan de 
Productievennootschap, aan de Investeerders deze 
waarborg toekennen, zodat het fiscale voordeel 
gegarandeerd is.  
 
In het kader van deze waarborg moet de 
Productievennootschap en/of de Tussenpersoon een 
dossier samenstellen. Dit dossier moet overeenkomen 
met de verzekeringsvoorwaarden van de investering 
omschreven in punt 3.1 en zich engageren de 
voorwaarden in punt 3.2 te respecteren.  
 
Op vraag van de verzekeraar moet dit dossier voor 
hen beschikbaar zijn. Huidige waarborg treedt slechts 
in werking wanneer de Raamovereenkomst 
aangemeld werd bij de Federale overheidsdienst 
Financiën (FOD Financiën). 
 
Naast deze algemene voorwaarden zijn ook de 
bijzondere voorwaarden van toepassing, hierin worden 
o.a. volgende zaken vermeld; Productievennootschap, 
titel van het Audiovisueel Werk, geïnvesteerde bedrag, 
fase waarin de  productie zich bevindt; alsook de 
omvang van de waarborg. 
 
3. VERZEKERINGSVOORWAARDEN 
 
Indien aan één van de onderstaande voorwaarden, 
vermeld in punten 3.1 en 3.2 hieronder niet  
voldaan wordt, is de dekking niet verworven en 
onbestaande en zal de Vergoeding ten behoeve van 
de Investeerders in het kader van deze waarborg niet 
verworven zijn. 
 
3.1 Bij ondertekening van de verzekeringspolis 
 
3.1.1. De Investeerder en/of zijn Tussenpersoon 
hebben een schriftelijke bevestiging ontvangen 
van de Productievennootschap dat zij volgend 
punt zullen respecteren: 
 
Minstens 90 % van de waarde van het Tax Shelter 
attest uit te geven in België. Van deze 90 % dient 70 % 
van deze Uitgaven rechtstreeks verband te houden 
met de productie en moeten deze Uitgaven 
plaatsvinden in een periode van maximaal 18 
maanden (24 maanden wat betreft animatiefilms) na 
ondertekening van de Raamovereenkomst met de 
Investeerder. 
 
 
 
 
 

3.1.2. Onder toezicht van de Tussenpersoon, 
verbindt de Productievennootschap en/of de 
Investeerder zich ertoe: 
 
a) Dat het Audiovisueel Werk voldoet aan de definitie 
omschreven in punt 1 van deze voorwaarden. 

 
b) Dat maximaal 50% van het totale productiebudget 
gefinancierd wordt via Tax Shelter. 
 
c) Om zo spoedig mogelijk en ten laatste binnen de 
termijn voorzien in de wetgeving de 
Raamovereenkomst aan te melden bij de bevoegde 
Federale Overheidsdienst. 
 
d) Het dossier met de verzekeringsvoorwaarden 
beschreven in punt 3.1 ter beschikking te stellen van 
de verzekeraar indien deze dit vraagt. 
 
e) De documenten aan de Investeerders te 
overhandigen welke bevestigen dat het Audiovisueel 
Werk voldoet aan de wettelijke vereisten. 
 
f) Dat het Audiovisueel Werk voor minstens 80% 
gefinancierd is. 
 
g) Dat de Investeerder de totale som van zijn 
investering ten laatste 3 maanden na ondertekening 
van de Raamovereenkomst overmaakt. 
 
3.2 Eens de Raamovereenkomst ondertekend is 
De Productievennootschap en/of de 
Tussenpersoon verbinden zich ertoe: 
 
a) Dat de uitgaven niet dateren van voor 
ondertekening van de Raamovereenkomst 
 
b) De Tax Shelter attesten aan te vragen bij de FOD 
Financiën wanneer het Audiovisueel Werk beëindigd is. 
 
c) Vanaf ontvangst van de Tax Shelter attesten 
uitgegeven door de FOD Financiën deze over te 
maken aan de Investeerders ( en dit ten laatste op 31 
december van het 4de jaar volgend op de 
ondertekening van de Raamovereenkomst) 
 
De Investeerder ontvangt een voorlopige fiscale 
vrijstelling van 310% (of 356%) van de geïnvesteerde 
sommen. Deze voorlopige vrijstelling is beperkt tot  
150 % (of 172%) van de geschatte waarde van het Tax 
Shelter attest. De definitieve vrijstelling is gebaseerd 
op de reële waarde van het Tax Shelter attest 
gedefinieerd door een controle van de uitgaven. 
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4. WAARBORGEN - UITSLUITINGEN 
 
4.1 Waarborgen 
 
FISCAAL VOORDEEL EN ACHTERSTALLIGE 
RENTE 
 
a) NIET BEKOMEN VAN HET TAX SHELTER 

ATTEST 
Indien de Productievennootschap het Tax Shelter 
attest niet heeft ontvangen binnen de wettelijke 
termijnen dat aan de Investeerder moet worden 
overgemaakt, en dit voor alle andere redenen 
uitgezonderd de uitsluitingen opgenomen in deze 
voorwaarden: 

i. dan zal de verzekeraar een bedrag 
vergoeden aan de Investeerder welk 
gelijk is aan het niet verworven fiscale 
voordeel (5,37%) en dit op basis van de 
Raamovereenkomst en het Artikel. Het 
bedrag gelijk aan de initiële investering 
van de betrokken  investeerder is in dit 
geval verloren, tenzij de investeerder 
deze kan recupereren bij de betrokken 
productievennootschap in kwestie. 

 
b) LAGERE WAARDE VAN HET TAX SHELTER 

ATTEST  
Indien de waarde van het Tax Shelter attest lager 
zou zijn dan vooropgesteld in de 
Raamovereenkomst en dit desondanks het 
respecteren van alle voorwaarden: 

i. dan zal de verzekeraar de Investeerder 
hiervoor vergoeden. Dit op basis van het 
verschil tussen het bedrag dat hij had 
moeten genieten en het slechts 
verkregen fiscale voordeel.  

 
Aan deze Vergoedingen worden de eventuele 
achterstallige rente toegevoegd. 

 
WAARBORG “BONNE FIN”  
(OPTIONELE WAARBORG) 
 
a) AUDIOVISUEEL  WERK DREIGT NIET 

BEËINDIGD TE WORDEN  
(conform het financieringsplan) 
In dit geval kan de verzekeraar de financiering van 
het Werk voltooien, dit beperkt tot het verzekerde 
bedrag opgenomen in de bijzondere voorwaarden. 
Hij heeft zo het recht om de uitgifte van de Tax 
Shelter attesten te garanderen binnen de 
wettelijke termijnen. Hierdoor blijft de waarborg 
geldig voor de Investeerders tot uitgifte van de 
Tax Shelter attesten. 
Hierdoor zal de investeerder het Tax Shelter attest 
ontvangen, en dit binnen de wettelijke termijn 
voorzien in de wet waardoor hij toch kan genieten 
van zijn fiscaal voordeel wanneer het Audiovisueel 
Werk beëindigd is. 
 
In dit geval zal de verzekeraar dezelfde rechten 
hebben dan eender welke andere coproducent. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) AUDIOVISUEEL WERK ZAL NIET BEËINDIGD 
WORDEN 

ii. Indien de productie van het Audiovisueel 
Werk niet beëindigd zal worden en dit om 
eender welke reden met uitzondering van 
de uitsluitingen hierna opgenomen, zal 
de verzekeraar een bedrag vergoeden 
aan de Investeerder welk gelijk is aan het 
niet verworven fiscale voordeel en dit op 
basis van de Raamovereenkomst en het 
Artikel. Dit met inbegrip van het initieel 
geïnvesteerde bedrag, rekening 
houdende met punt 4.2 b) uit deze 
voorwaarden.  
 

Aan deze Vergoedingen worden de eventuele 
achterstallige rente toegevoegd. 

 
Fiscale behandeling van de schadevergoeding 
Indien de uit te keren schadevergoeding belastbaar 
zou zijn in hoofde van de investeerder. Verbindt de 
verzekeraar zich ertoe een schadevergoeding te 
betalen verhoogd op basis van het belastingtarief van 
toepassing. 

 
4.2 Uitsluitingen 
 
Zijn uitgesloten van de huidige waarborg: 
 
a) Faillissement, liquidatie en/of alle gevolgen van 
financiële problemen van de verzekeringnemer van dit 
contract. 
 
b) Een eventuele vergoeding aan de Investeerder in 
het kader van de productieverzekering in geval van 
schade van toepassing op de waarborg productie. In 
het geval dat de verzekeraar de verzekeringnemer 
vergoedt volgens de waarborgen vermeld in 4.1 van de 
huidige voorwaarden, indien het een schade betreft  
gedekt door de productieverzekering, moet de 
ontvangen vergoeding terugbetaald worden aan de 
verzekeraar van de Tax Shelter waarborg. 
 
c) Indien het verlies van de verkregen 
belastingvoordelen voortvloeit uit de niet-naleving door 
een Investeerder van de verplichtingen die hij 
krachtens de Raamovereenkomst of de bepalingen 
van het Artikel heeft. Deze verplichtingen zijn meer 
bepaald:  
 

- Dat de Investeerder een Belgische vennootschap is 
en/of een belastingplichtige bedoeld in Artikel 227, 2° 
van het WIB. 

 
- Dat de Investeerder geen Belgische vennootschap 

voor de productie van Audiovisuele werken is, noch 
een tv omroep. 
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- Dat de Investeerder geen kredietinstelling is. 
 
- Dat de Investeerder de totaliteit van zijn investering ten 

laatste binnen de 3 maanden volgend op de 
ondertekening van de Raamovereenkomst aan de 
Productievennootschap heeft betaald. 

 
- Dat de Investeerder binnen de termijn die bepaald is 

voor het indienen van de aangifte in de 
inkomstenbelasting voor het belastbare tijdperk een 
afschrift van de Raamovereenkomst, van de erkenning 
in bijlage bij de Raamovereenkomst heeft neergelegd 
en dat hij deze documenten aan zijn aangifte heeft 
toegevoegd. 
 
d) Indien de Tussenpersoon niet voldoet aan de 
opgelegde voorwaarden inzake de statuten en de 
verzekering beroepsaansprakelijkheid zoals vermeld in 
Artikel 1. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



    
 
 

 

 
 
 
 

162 

Bijlage 10 
Ruling 
 










































