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WAARSCHUWING: DE BELEGGER LOOPT HET RISICO ZIJN BELEGGING VOLLEDIG OF 
GEDEELTELIJK TE VERLIEZEN EN/OF HET VERWACHTE RENDEMENT NIET TE BEHALEN.


I. VOORNAAMSTE RISICOFACTOREN VERBONDEN AAN DIT AANBOD

I.I. Inleiding 

I.II. Risico’s verbonden aan het niet bekomen van het fiscaal voordeel 
S.A.M. stelt duidelijk dat het verlies van het fiscaal voordeel betekent dat de volledige 
Investering verloren gaat aangezien er geen terugbetaling van de investering in een tax 
shelter investering is voorzien, met uitzondering van de financiële premie. 
 

Het 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.

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

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 investeerder dient de informatienota en in het bijzonder de risicofactoren (pg. 1 
tot 4) aandachtig te lezen vooraleer zijn investeringsbeslissing te nemen.

Het aanbod is uitsluitend gericht op rechtspersonen die aanspraak kunnen maken 
op een vrijstelling op de belastbare winsten overeenkomstig artikel 194ter W.I.B. die 
in België onderworpen zijn aan vennootschapsbelasting of belastingen van niet-
inwoners (vennootschappen) en voornamelijk op degene die aan een aanslagvoet 
van 25% (AJ 2023) onderworpen zijn. Het rendement van een investeerder kan 
evenwel lager zijn dan uiteengezet in de informatienota indien de investeerder aan 
een lagere aanslagvoet wordt belast ( zelfs negatief nl. -10,76% bij een aanslagvoet 
van 20% (AJ 2023))

Alle berekeningen van het rendement van het aanbod opgenomen in de 
informatienota zijn slechts van toepassing op stortingen gedaan tot 31/12/2022. 
Vanaf 01/01/2023 zal het nettorendement op een Tax Shelter investering wijzigen 
ingevolge de gewijzigde rentetarieven. Deze berekeningen gaan tevens uit van een 
looptijd van de investering van 18 maanden. Bijgevolg zal het rendement van de 
investering lager zijn indien de looptijd van de investering minder is dan 18 maanden.

	 Aangezien de aanbieder zijn activiteiten per 02/08/2018 heeft opgestart, kan de 	 	
	 aanbieder op het ogenblik van de publicatie van huidige informatienota slechts een 		
	 beperkte ervaring in de Tax Shelter en financiële historiek voorleggen.
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I.II.I.Niet verkrijgen van een fiscaal attest 
In het belastbaar tijdperk waarin de investeerder een raamovereenkomst afsluit 
voor een tax shelter investering verkrijgt hij een voorlopige fiscale vrijstelling ten 
belope van 421% (vanaf aanslagjaar 2021). Deze fiscale vrijstelling wordt 
definitief bij ontvangst van het Tax Shelter attest, het verkrijgen van het Tax 
Shelter attest is afhankelijk van het respecteren van de wettelijk gestelde 
grenzen en uitgaven gemaakt door de Producent binnen de totale financiering 
van het audiovisueel project in de zin van artikel 194ter WIB92. 
Het Tax Shelter attest wordt verkregen na een controle van het project door de 
Tax Shelter Cel. Tijdens deze controle wordt de financiering, het budget, de 
Raamovereenkomst en de facturen met betrekking tot de Belgische uitgaven 
voorgelegd aan de controleur van de Tax Shelter Cel. 
 
Indien het fiscaal attest niet wordt uitgereikt ten laatste op 31 december van het 
4e jaar volgend op het jaar waarin de Raamovereenkomst werd getekend, zal 
het fiscaal voordeel verloren gaan en wordt de voorheen vrijgestelde winst 
aangemerkt als belastbaar in het belastbaar tijdperk waarin het Tax Shelter 
attest had moeten afgeleverd worden. Hierop zullen ook verwijlintresten 
verschuldigd zijn. 

I.II.II. Lagere fiscale waarde van het Tax Shelter attest 
Indien de Producent onvoldoende uitgaven heeft gedaan, dan zal de fiscale 
waarde van het Tax Shelter attest lager zijn dan de vooropgestelde waarde 
waarop de voorlopige fiscale vrijstelling werd bepaald. Hierdoor zal het 
belastingvoordeel voor de Investeerder lager liggen. 

I.II.III. Belastingvoet 
Het aanbod is uitsluitend gericht op rechtspersonen die aanspraak kunnen 
maken op een vrijstelling op de belastbare winsten overeenkomstig artikel 
194ter W.I.B. die in België onderworpen zijn aan vennootschapsbelasting of 
belastingen van niet-inwoners (vennootschappen) en voornamelijk op degene 
die aan een aanslagvoet van 25% onderworpen zijn. 
 
De Investeerder die van het verlaagd tarief vennootschapsbelasting geniet dient 
dan ook samen met z’n fiscaal raadgever/accountant de impact op het 
rendement van de Investering te onderzoeken. 

I.II.IV. Investeerder voldoet niet aan de voorwaarden 
Indien de Investeerder niet voldoet aan de voorwaarden in de zin van artikel 
194ter WIB92 dan zal het fiscaal voordeel in principe verloren gaan. 
 
De Producent noch S.A.M. zijn verantwoordelijk voor enige schadevergoeding 
gezien het de verantwoordelijkheid is van de Investeerder om in 
overeenstemming te zijn met de voorwaarden van artikel 194ter WIB92. 
 

I.III. Risico’s verbonden aan Simply About Money

I.III.I. Start-up 

S.A.M. is een recent opgerichte vennootschap, ze werd opgericht op 2 juli 
2018. Dit betekent dat ze beperkte ervaring heeft in Tax Shelter en voorlopig 
over een beperkt track record beschikt. 
 
Op 02/08/2018 heeft S.A.M. zijn activiteit als tussenpersoon opgestart, hierdoor 
kan de aanbieder op het ogenblik van publicatie van huidige informatienota 
slechts een beperkte ervaring in de taks shelter en financiële historiek 
voorleggen. 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I.III.II. Financiële stabiliteit 
Een faillissement van S.A.M. blijft mogelijk maar de eventuele gevolgen van dat 
feit zouden zich in hoofde van de Investeerder beperken tot het feit dat die 
laatste niet langer zal kunnen beroepen op de diensten van S.A.M. 
Een faillissement van S.A.M. kan in hoofde van de Investeerder wel een risico 
inhouden als de Investeerder het bedrag in kader van de afgesloten 
Raamovereenkomst stort op de bankrekening van S.A.M. en deze vervolgens 
geblokkeerd zouden worden alvorens dit bedrag te hebben overgemaakt aan 
de Producent van het audiovisuele werk. Dit kan ertoe leiden dat de 
investeerder zijn fiscaal attest niet ontvangt en dus ook de belastingvrijstelling 
kwijtspeelt. 
 
Een blokkering van de bankrekening bij S.A.M. zou dan ook betekenen dat de 
financiële premie niet of pas laattijdig kan uitbetaald worden. 

I.III.III. Verlies erkenning als in aanmerking komende Tussenpersoon 
S.A.M. werd erkend als in aanmerking komende Tussenpersoon voor 
audiovisuele werken in de zin van artikel 194ter WIB92 door de FOD Financiën 
op 2 augustus 2018. 
 
De intrekking van deze erkenning kan mogelijks een negatief effect hebben op 
de fiscale waarde van het Tax Shelter attest. De erkenning kan echter 
uitsluitend worden ingetrokken door de FOD Financiën in geval van een 
belangrijke wijziging van het aandeelhouderschap, de statuten of de werking 
van de vennootschap, deze wijzigingen zijn op dit ogenblik niet aan de orde. 
 
De intrekking van deze erkenning geen gevolgen voor de reeds afgesloten 
projecten die werden beëindigd wegens voltooiing ophaling aangezien de 
tussenkomst van S.A.M. in deze projecten reeds werd afgerond. Voor lopende 
projecten zal gevraagd worden aan de producent of deze de opvolging van het 
Tax Shelter dossier zal overnemen hetzij rechtstreeks, hetzij via een andere 
tussenpersoon., dit steeds in overleg met de investeerder zelf. Toekomstige 
investeerders kunnen steeds via een andere erkende tussenpersoon hun Tax 
Shelter dossiers laten behartigen. 

I.III.IV. Ondermijning van de concurrentiepositie van Simply About Money 
S.A.M. is niet de enige in aanmerking komende Tussenpersoon waardoor zij 
moet opboksen tegen de grotere spelers in de markt. 

I.III.V. Risico’s verbonden met de coproducties  
Aangezien verschillende coproducenten bijdragen aan het eerbiedigen van de 
voorwaarden van art. 194ter WIB 1992 zorgt dat het risico van het niet 
bekomen van het fiscaal attest groter is.


I.IV. Risico verbonden aan het audiovisueel werk

I.IV.I. Niet-voltooiing van het audiovisueel werk 

Het risico bestaat dat het audiovisueel werk niet wordt voltooid en dat de 
Investeerder bijgevolg het fiscaal voordeel kwijt speelt. 
 
Op heden werkt S.A.M. exclusief samen met Bargoens NV, wanneer het 
netwerk aan investeerders voldoende groot zou worden is het niet uitgesloten 
dat er wordt samengewerkt met andere producenten. 
 
Fondsen in kader van Tax Shelter worden meestal ook pas opgehaald als de 
financiering van het project door de TV-zender bevestigd is. 

I.IV.II. Niet realiseren van de vereiste Belgische uitgaven 
Het kan voorkomen dat de Producent van een audiovisueel werk er niet in 
slaagt om voldoende Belgische uitgaven in de zin van artikel 194ter WIB92 te 
realiseren. 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In dat geval zal de Investeerder het belastingvoordeel (voor een deel) verliezen 
en zal hij geconfronteerd worden met een fiscale aanslag met mogelijke boetes 
en verwijsintresten op het deel van de winst die belastbaar wordt wegens het 
(niet volledig) bekomen van de fiscale vrijstelling. 

I.IV.III. Onzekerheid van de wetgeving 
De Tax Shelter wetgeving bestaat sinds 2002, de wetswijziging van 12 mei 
2014 was erop gericht om de kinderziekten uit de initiële wet te halen, ook de 
fiscale gevolgen van het Zomerakkoord 2017 werden gecounterd door een 
update van de fiscale vrijstelling. 
 
Elke wet kan uiteraard geamendeerd of zelfs afgeschaft worden maar een 
eventuele wijziging of afschaffing zou in principe niet met terugwerkende kracht 
ingevoerd kunnen worden. Bijgevolg zouden de gedane Investeringen hoogst 
waarschijnlijk hun looptijd kunnen uitdoen. 
 
De Tax Shelter wetgeving wordt continu geïnterpreteerd en de interpretatie 
ervan, door de FOD Financiën, andere betrokkenen of de rechtbanken, mag 
evolueren zodat geschillen tussen S.A.M./de producent en de betrokkene 
overheden kunnen ontstaan en het fiscaal voordeel in het gedrag mag gebracht 
worden. 

I.V. Risico verbonden verbonden aan de producent

I.V.I. Faillissement van de producent 

Een faillissement van de producent kan in hoofde van de Investeerder wel een 
risico inhouden als de producent hierdoor niet de nodige productie-uitgaven 
kan doen waardoor het fiscaal voordeel van de investeerder pro rata kan 
verminderd worden of zelfs volledig verdwijnen. Ook het niet afwerken van het 
project kan leiden tot een lagere - of nulwaarde van het fiscaal attest. 

I.V.I. Verlies erkenning als in aanmerking komende Producent 
De intrekking van deze erkenning kan mogelijks een negatief effect hebben op 
de fiscale waarde van het Tax Shelter attest. De erkenning kan echter 
uitsluitend worden ingetrokken door de FOD Financiën in geval van een 
belangrijke wijziging van het aandeelhouderschap, de statuten of de werking 
van de vennootschap. 
 
Voor de lopende projecten kan dit betekenen dat de uitgavenverplichting van 
de producent niet voldaan wordt, de intrekking van deze erkenning heeft echter 
geen gevolgen voor de reeds afgesloten projecten aangezien deze verplichting 
daar al voldaan is.


I.VI. Risico verbonden aan de financiële premie

I.VI.I. Niet bekomen van de premie 

Het niet bekomen van de financiële premie kan niet worden gedekt door een 
verzekering. 

I.VI.II. Variabel karakter van de premie 
Artikel 194ter §6 WIB92 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 
Producent aan de Investeerder wordt afgeleverd, maar met een maximum van 
18 maanden, kan de Producent een financiële vergoeding betalen waarvan de 
maximumrente gelijk is aan het gemiddelde van de EURIBOR op 12 maanden 
van de laatste dag van elke maand van het kalenderhalfjaar dat voorafgaat aan 
de betaling, verhoogd met 4,5%. 
 
Vanaf 01/01/2023 zal het nettorendement op een Tax Shelter investering 
wijzigen ingevolge de gewijzigde rentetarieven. Deze berekeningen gaan tevens 
uit van een looptijd van de investering van 18 maanden. Bijgevolg zal het 
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rendement van de investering lager zijn indien de looptijd van de investering 
minder is dan 18 maanden. 

II. VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE INFORMATIENOTA

II.I.  Identificatie 

Simply About Money CommV. (afgekort S.A.M.) met ondernemingsnummer 
0699.495.209 werd erkend als in aanmerking komende Tussenpersoon voor 
audiovisuele werken in de zin van artikel 194ter, §1, 3° WIB92 door de FOD Financiën 
op 2 augustus 2018. 
 
S.A.M. fungeert als Tussenpersoon tussen de Investeerder en de in aanmerking 
komende Producent. Hij haalt de nodige fondsen op zodat de in aanmerking komende 
Producent zich kan concentreren op de productie van het audiovisueel werk. 
Daarnaast verschaft S.A.M. consultancy diensten aan ondernemingen in budget- en 
bedrijfsbeheer. 
 
De bestuurder en beherend vennoot van Simply About Money, dhr. Sam Spegelaere, 
neemt de aansprakelijkheid voor deze Informatienota op zich en verklaart, nadat alle 
redelijke maatregelen daartoe getroffen te hebben, dat de gegevens in deze 
Informatienota naar zijn weten overeenstemmen met de werkelijkheid en geen 
weglatingen bevatten die de draagwijdte van die informatie aantast. 

II.II. Vermogen en betrokken partijen  
Het onbeschikbaar vermogen van Simply About Money is vastgesteld op 18.550,00 
EUR, vertegenwoordigd door 100 aandelen. Sam Spegelaere heeft hiervan 99 
aandelen in bezit. 
 
Bij de oprichting van de vennootschap heeft de meerderheidsaandeelhouder kosten 
zelf betaald tot de bankrekening van S.A.M. gedeblokkeerd werd, sindsdien zijn er 
geen verrichtingen, transacties of leningen meer van wezenlijk belang tussen de 
uitgevende instelling en de meerderheidsaandeelhouder of verbonden partijen voor de 
laatste 2 boekjaren en het lopend boekjaar. 

II.III.Bevoegdheden 
De bestuurder, Sam Spegelaere, heeft de meest uitgebreide macht om alle 
handelingen te stellen die nodig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel 
met uitzondering van die handelingen voorbehouden aan de algemene vergadering der 
aandeelhouders door de wet.


II.IV. Verloning van de bestuurder 
De bezoldiging van de bestuurder bedroeg in boekjaar 2021, 29.280 EUR. Voor 2022 
werd de bezoldiging verlaagd naar 24.000 EUR. 
 
In boekjaar 2021 werd een bruto-dividend van 17.647,06 EUR uitgekeerd aan de 
aandeelhouders. 

II.V.Verklaring bestuurder 
Op datum van deze informatienota is de bestuurder van Simply About Money, in de 
voorbije 5 jaren, niet: 
               - Veroordeeld geweest in verband met fraudemisdrijven. 
               - Het voorwerp geweest van een officiële openbare beschuldiging door enige                                                                         
wettelijke of toezichthoudende autoriteit. 
               - Door een rechterlijke instantie onbekwaam verklaard om te handelen als lid 
van de bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen van een 
vennootschap. 
 
De bestuurder was op datum van deze informatienota in de voorbije 5 jaren niet 
betrokken bij een faillissement, surséance of liquidatie van een onderneming waarbij hij 
handelde in een bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan, als vennoot met 
onbeperkte aansprakelijkheid of als oprichter.
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II.VI.Belangenconflicten  
Bestuurder Sam Spegelaere is ook in persoonlijke naam minderheidsaandeelhouder 
(10%) in productievennootschap Doghouse VOF. 

II.VII. Controle van de jaarrekening 
De gewone commanditaire vennootschap heeft geen verplichting tot neerlegging van 
een jaarrekening bij de Nationale Bank van België maar de rekeningen van de interne 
jaarrekening op 31/12/2021 vindt u terug in deze informatienota onder artikel V.X. en 
verder. 
 
"De jaarrekening betreffende boekjaar 31/12/2021 is niet geauditeerd door een 
commissaris en evenmin aan een onafhankelijke toetsing onderworpen." 

II.VIII. Contactgegevens 
Simply About Money CommV. 
maatschappelijke zetel: Reibroekstraat 21, 9850 Hansbeke 
bestuurder: dhr. Sam Spegelaere 
GSM: +32 487 20 90 98 
e-mail: sam.spegelaere@gmail.com 

III. BEPERKING VAN DE RISICO’S

III.I.Selectie projecten 

Bij het selecteren van een project, worden de voorwaarden voor een Europees 
audiovisueel werk vastgesteld onder het productieakkoord en worden de voorwaarden 
voor de Europese en Belgische uitgaven nauw bekeken en geverifieerd. 
 
Als een audiovisueel werk wordt geselecteerd dan moet er steeds een 
intentieverklaring, financieringsplan, budget, crew en timing bezorgd worden voor een 
nauwe opvolging. 
 
Zo wordt het risico al beperkt dat het fiscaal rendement niet behaald zou worden 
wegens niet afwerking van het project. 

III.II. Tax Shelter Verzekering 
Het fiscale voordeel worden samen met de verwijlintresten altijd gedekt door een 
verzekering afgesloten door de producent bij Circles Group. Dit verzekeringsattest zal 
steeds terug te vinden zijn als bijlage G in luik II van de Raamovereenkomst. De 
investeerder kan ten allen tijde de verzekeringspolis opvragen. 
 
De verzekering komt niet tussen indien: 
 
- de investeerder de investering, welke beloofd werd in overeenstemming met                                                      
de ondertekende raamovereenkomst, binnen 3 maanden vanaf de datum van 
ondertekening aan de producent niet zou hebben betaald. 
- bewezen wordt dat de investeerder bij het indienen van zijn aangifte van zijn 
inkomstenbelasting, voor de belastbare periode gedurende de welke hij een definitieve 
vrijstelling vraagt, geen copy van het Tax Shelter attest, die hij eerder ontvangen heeft 
van de producent of tussenpersoon, heeft toegevoegd. 
- de investeerder geen Belgische vennootschap, of Belgische inrichting van een 
belastingplichtige is in overeenstemming met artikel 227, 2° van het WIB 1992. 
- de tussenpersoon geen tussenpersoon is zoals bepaald in het artikel en indien zijn 
beroepsaansprakelijkheid geen dekking biedt ten hoogte van minimum 1.250.000 EUR. 
-voor elke klacht waarvan de oorsprong een artistieke overweging is. 
-alle kosten voor promotie en distributie, tenzij anders bepaald in de bijzondere 
voorwaarden. 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III.III. Schadevergoedingen 
Indien het niet naleven van de verplichtingen van de Producent zou leiden tot het 
verlies van de fiscale voordelen in hoofde van de Investeerder cf. artikelen 194ter, 
194ter/1 en 194ter/2 WIB92 dan zal de Producent een vergoeding betalen aan de 
Investeerder gelijk aan het bedrag van de belastingen, de nalatigheidsinteresten en de 
belasting op de vergoeding indien de Investeerder op voorhand kan aantonen dat het 
verlies van de fiscale voordelen niet voortvloeit uit het feit dat hijzelf zijn verplichtingen 
krachtens de Raamovereenkomst niet is nagekomen. Dit staat ook zo vermeldt in 
artikel IV.XVI van de Algemene Voorwaarden. 
 
Indien de Investeerder verhaal wenst uit te oefenen, dan zal hij de Producent per 
aangetekende brief schriftelijk in gebreke stellen met vermelding van de inbreuk of 
omstandigheid waardoor hij verhaal wenst uit te oefenen en met vermelding van het 
bedrag dat hij overeenkomstig voorgaande bepalingen als schadevergoeding eist. 

III.IV. Verplichtingen Simply About Money 
De Tussenpersoon verklaart dat hij door de Minister van Financiën als in aanmerking 
komend Tussenpersoon is erkend op de datum vermeld in artikel I.III.I van deze 
informatienota. 
 
De Tussenpersoon gaat de volgende verbintenissen definitief en onherroepelijk aan 
tegenover de Investeerder: 
            - De Tussenpersoon meldt de Raamovereenkomst aan bij de FOD Financiën 
binnen de maand volgend op de ondertekening overeenkomstig artikel 194ter, §1, 1e 
lid, 5° WIB92 op voorwaarde dat hem dan reeds lastgeving werd verleend door de 
Producent. 
            - De Tussenpersoon zal de Tax Shelter wetgeving naleven en ervoor zorgen dat 
het aanbod van het Tax Shelter project evenals zijn tussenkomst worden vastgelegd in 
Raamovereenkomsten die voldoen aan de wet van 11 juli 2018 op de openbare 
aanbieding van beleggingsinstrumenten op een gereglementeerde markt. 
 
De premie, bepaald in artikel II.VI van luik I van de Raamovereenkomst, gestort op de 
aparte bankrekening, kan op geen enkele wijze deel uitmaken van het vermogen van 
de Tussenpersoon. Het feit dat deze aparte bankrekening bestaat vormt geen 
bescherming aan de investeerders tegen de schuldeisers van S.A.M. 
 
De Tussenpersoon zal de aparte bankrekening waarop de fondsen gestort worden niet 
gebruiken voor andere zaken die zich situeren buiten het draagvlak van de 
Raamovereenkomst. 
 
Ingeval er beslag wordt gelegd op de aparte bankrekening dan zal de Tussenpersoon 
de bijzondere bestemming ervan melden aan de beslaglegger.


III.V. Verplichtingen Producent 
Elke Producent verklaart, net zoals in de raamovereenkomst, een binnenlandse 
vennootschap of Belgische inrichting van een binnenlandse vennootschap te zijn die in 
aanmerking komt als productievennootschap in de zin van artikel 227, 2° WIB92. De 
vennootschap heeft als voornaamste doel de ontwikkeling en productie van 
audiovisuele werken, zoals blijkt uit de statuten, terug te vinden in bijlage D van luik II 
van de Raamovereenkomst. 
Elke Producent verklaart dat hij geen vennootschap is verbonden met een Belgische of 
buitenlandse televisieomroep, mocht dat hij beschouwd kan worden als een 
vennootschap verbonden met een Belgische of buitenlandse televisieomroep 
aangezien deze televisieomroep geen voordelen verkrijgt die rechtstreeks verbonden 
zijn met de Productie of exploitatie van het werk. 
 
Elke Producent verklaart op datum vermeld in luik II van de Raamovereenkomst te zijn 
erkend door de Minister van Financiën als een in aanmerking komende 
productievennootschap en verbindt zich ertoe deze erkenning te behouden gedurende 
de volledige duur van de Raamovereenkomst. 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Elke Producent verklaart geen achterstallen te hebben bij de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid op datum van ondertekening van de Raamovereenkomst. Deze verklaring is 
ook terug te vinden in bijlage E van luik II van de Raamovereenkomst. 
 
Elke Producent verklaart dat het werk een in aanmerking komend werk is in de zin van 
artikel 194ter, §1, 1e lid, 4° WIB92 dat door de bevoegde diensten van de betrokken 
Gemeenschap werd erkend als Europees werk zoals ook blijkt uit de erkenning in 
bijlage I van luik II van de Raamovereenkomst. 
 
Elke Producent verklaart dat hij de vereiste fondsen zal verworven om de volledige 
productiekosten van het werk te financieren. Hij verklaart uitdrukkelijk en 
ondubbelzinnig borg te staan voor de goede afloop van het werk cf. de artistieke, 
technische en financiële aspecten die in luik II van de Raamovereenkomst zijn 
opgenomen. 
 
Elke Producent bevestigt aan de Investeerder dat hij enkel in eigen naam en onder 
eigen verantwoordelijkheid zal optreden t.o.v. alle derden die betrokken (kunnen) zijn bij 
de productie van het werk. 
 
In geval van overschrijding van de kosten van het werk ten opzichte van het budget 
bevestigd de Producent dat alleen hij de taak zal hebben de nodige fondsen te 
verzamelen om het overschot van de uitgaven te financieren. 
 
Elke Producent verklaart dat het te produceren werk zal voldoen aan de artikelen 
194ter, 194ter/1 en 194ter/2 zodat de Investeerder van de fiscale vrijstelling kan 
genieten zolang deze zijn verplichtingen nakomt. 
Elke Producent gaat de volgende verbintenissen definitief en onherroepelijk aan 
tegenover de Tussenpersoon en de Investeerder: 
               - De Producent zal Belgische uitgaven doen voor minimaal 90% van het                                                            
bedrag van het Tax Shelter attest teneinde een proratisering van de fiscale waarde van 
het attest te vermijden. Hij zal deze uitgaven hebben gedaan uiterlijk 18 maanden na 
de datum van ondertekening van de Raamovereenkomst. 
              - De Producent zal Europese uitgaven doen in de zin van artikel 194ter, §1, 1e 
lid, 6° WIB92 en garandeert dat minstens 70% van de kwalificerende productie- en 
exploitatie-uitgaven in de EER uitgaven zijn die rechtstreeks verbonden zijn met de 
Productie en exploitatie van het werk cf. artikel 194ter, §1, 1e lid, 8° WIB92. 
             - De Producent zal ten minste 70% van de Belgische uitgaven spenderen aan 
uitgaven die rechtstreeks verbonden zijn aan de Productie en exploitatie van het werk 
in de zin van artikel 194ter, §1, 1e lid, 8° WIB92. 
             - De Producent bevestigt dat max. 50% van het budget zal gefinancierd 
worden door het totaal van de bedragen gestort door de Investeerder(s) onder het Tax 
Shelter stelsel.  
             - De Producent bevestigt dat de fiscale totaalsom van de Tax Shelter attesten 
max. 15.000.000 EUR per audiovisueel werk bedraagt. 
             - De Producent zal in de eindgeneriek de steun vanwege de Belgische 
overheid door Tax Shelter vermelden. 
             - De Producent zal erop toezien dat het budget een duidelijke opsplitsing 
maakt tussen het gedeelte ten laste van de Producent en het gedeelte dat gefinancierd 
wordt door elk van de Investeerders. 
             - De Producent zal het totaal van de door de Investeerders gestorte bedragen, 
binnen 3 maanden na ondertekening van de Raamovereenkomst, effectief aanwenden 
ter financiering van het werk, overeenkomstig het vooropgestelde budget. 
            - De Producent zal ervoor zorgen dat de vergoedingen betaald aan executive-, 
co-, associate- of andere dan in artikel 194ter/1, §3, 1° WIB92 bedoelde producers, 
alsook de algemene en onvoorziene kosten en commissielonen van de Productie 
betrekking hebben op werkelijke prestaties en niet meer zullen bedragen dan 18% van 
de Belgische uitgaven zodat deze kosten aangemerkt worden als uitgaven die niet 
rechtstreeks verbonden zijn met de productie en exploitatie van het werk, cf. artikel 
194 ter §1, 9e. 
 

Informatienota S.A.M. Pagina  van 8 29



Elke Producent zal het Tax Shelter attest aanvragen op basis van de aangemelde 
Raamovereenkomst en van de uitgaven die gemaakt zijn voor de financiering van de 
Productie en de exploitatie van het werk cf. artikel 194ter, §1, 1e lid, 6°, 7°, 8° en 9° 
WIB92. 
 
Elke Producent zal, samen met de aanvraag van het Tax Shelter attest, volgende 
stukken bezorgen aan de FOD Financiën: 
                  - De bevestiging van de betrokken Gemeenschap dat het werk 
beantwoordt aan de definitie van een werk in de zin van artikel 194ter, §1, 1e lid, 4° 
WIB92. 
                  - De bevestiging van de betrokken Gemeenschap dat het werk voltooid is 
en dat de totale financiering van het werk overeenstemt met de artikelen 194ter, 
194ter/1 en 194ter/2 WIB92 en niet meer bedraagt dan 50% van het budget ter 
daadwerkelijke aanwending van dit budget cf. artikel 194ter, §4, 3° WIB92. 
 
Elke Producent zal alle verplichtingen voortvloeiend uit de Raamovereenkomst naleven 
zodat de FOD Financiën een Tax Shelter attest kan afleveren ten voordele van de 
Investeerder, ten vroegste 3 maanden na storting van de laatste Investering voor het 
werk en uiterlijk op 31 december van het 4e jaar volgend op de datum van 
ondertekening van de Raamovereenkomst. Indien dezelfde partijen meerdere 
Raamovereenkomsten m.b.t. hetzelfde werk hebben ondertekend, dan wordt het Tax 
Shelter attest afgeleverd uiterlijk op 31 december van het 4e jaar volgend op de datum 
van ondertekening van de eerste van deze Raamovereenkomsten. 
 
Elke Producent verklaart dat er geen enkel economisch of financieel voordeel zal 
worden toegekend aan de Investeerder met uitzondering van handelsgeschenken van 
geringe waarde in de zin van artikel 12, §1, 1e lid, 2° van het wetboek BTW. 
Elke Producent kent de Investeerder geen enkel rechtstreeks of onrechtstreeks recht 
toe op het werk. 
 
Indien het niet naleven van de verplichtingen van de Producent zou leiden tot het 
verlies van de fiscale voordelen in hoofde van de Investeerder cf. artikelen 194ter, 
194ter/1 en 194ter/2 WIB92 dan zal de Producent een vergoeding betalen aan de 
Investeerder gelijk aan het bedrag van de belastingen, de nalatigheidsinteresten en de 
belasting op de vergoeding indien de Investeerder op voorhand kan aantonen dat het 
verlies van de fiscale voordelen niet voortvloeit uit het feit dat hijzelf zijn verplichtingen 
krachtens de Raamovereenkomst niet is nagekomen. 
 
Elke Producent vrijwaart de Investeerder van elke vordering die zou kunnen 
ondernomen worden door de (co-)Producenten, auteurs, uitgevers, regisseurs, 
artiesten, acteurs of uitvoerders en door elke persoon die rechtstreeks of 
onrechtstreeks deel heeft genomen aan de realisatie van het werk. De Producent 
vrijwaart de Investeerder ook tegen elke vordering ingesteld door welke persoon dan 
ook hoewel deze niet aan de realisatie van het werk heeft deelgenomen maar wel enig 
recht zou kunnen afdwingen.  
 

IV. VOORSTELLING VAN HET AANBOD

IV.I. Structuur 

Tijdens de geldigheidsduur van deze informatienota doet S.A.M. een continu aanbod 
om in te schrijven in Tax Shelter projecten. Het aanbod gebeurt niet in bundels, elke 
Investering gebeurt in één enkel audiovisueel werk waarvoor een afzonderlijke 
Raamovereenkomst dient te worden getekend. 
 
Investeringen in verschillende producties is mogelijk, hiervoor worden verschillende 
Raamovereenkomsten opgesteld tussen S.A.M., de Producer en de Investeerder. 
 
De Investering in het aanbod is een storting zonder terugbetaling op termijn en staat 
niet gelijk met een deelname in het kapitaal van de Producent. In ruil voor de 
Investering wordt een financiële vergoeding betaald en worden alle verplichtingen 
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nageleefd zodat de Investeerder recht heeft op een fiscaal attest en het hiermee 
gepaarde belastingvoordeel. 
 
De looptijd van dit aanbod is beperkt in tijd en loopt van 17 december 2022 tot 16 
december 2023, tenzij vroegere afsluiting in het geval dat het maximaal op te halen 
bedrag van 5.000.000 EUR is bereikt. 
 
De minimuminvestering per investeerder bedraagt 5.000 EUR. De maximuminvestering 
is afhankelijk per boekjaar en vind je verder terug onder punt IV.IV 

IV.II. Doel 
Het doel van dit aanbod is om te voorzien in de financiering van audiovisuele werken, 
de opgehaalde fondsen zullen worden geïnvesteerd overeenkomstig artikelen 194ter, 
194ter/1 en 194ter/2 WIB92 in deze erkende audiovisuele werken. 

IV.III. Doelgroep 
Dit aanbod is voorbehouden aan vennootschappen die kunnen genieten van het Tax 
Shelter stelsel, 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 dit aanbod voornamelijk gericht op vennootschappen die belast worden aan 
het basistarief van de vennootschapsbelasting (25% vanaf aanslagjaar 2022). 
Desalniettemin is het ook mogelijk voor vennootschappen die genieten van het 
verlaagd tarief vennootschapsbelasting (20% vanaf aanslagjaar 2022) op de eerste 
100.000 EUR winst maar nog voldoende winst daarbovenop hebben die aan het 
normaal tarief wordt belast. Zoals reeds aangegeven zal een vennootschap waarvan 
de volledige winst wordt belast aan het verlaagd tarief, een negatief rendement 
bekomen op de Tax Shelter investering.  

 

Voorbeeld aanslagjaar 2022 (niet actuarieel rendement - stortingen tussen 01/07/2022 - 31/12/2022) 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Het is aan de Investeerder om samen met zijn fiscaal expert/accountant te bekijken 
aan welk tarief vennootschapsbelasting de vennootschap onderworpen is rekening 
houdend met de gedane voorafbetalingen vennootschapsbelasting. 
 
Op het moment van opmaak van deze informatienota haalt S.A.M. enkel Tax Shelter 
fondsen op voor het productiehuis Bargoens NV. Als in de toekomst zou blijken dat 
S.A.M. in staat is meer fondsen op te halen dan het bovenvermelde productiehuis 
nodig heeft dan is het mogelijk dat S.A.M. samenwerking(en) zal opstarten met andere 
productiehuizen. 

IV.IV. Bedrag van het fiscale voordeel 
De belastbare winst van het belastbaar tijdperk waarin de Investeerder de 
Raamovereenkomst tekent wordt voorlopig vrijgesteld ten belope van 421% vanaf 
aanslagjaar 2021 van de sommen waartoe de Investeerder zich heeft verbonden in 
uitvoering van de Raamovereenkomst en dit binnen een termijn van 3 maanden na 
ondertekening. 
 
Per belastbaar tijdperk wordt de vrijstelling verleend ten belope van 203% vanaf 
aanslagjaar 2021 van het Tax Shelter attest beperkt tot 50% van de belastbare 
gereserveerde winst, met een absoluut maximum van 1.000.000 EUR ofwel 237.529,69 
EUR tax shelter investering vanaf aanslagjaar 2021. 
 
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 fiscale vrijstelling overgedragen op de winst van de 
volgende belastbare tijdperken waarbij de vrijstelling per belastbaar tijdperk nooit 
hoger mag zijn dan de in de vorige alinea gestelde grenzen.  

 
Voorbeeld aanslagjaar 2022 - stortingen tussen 01/07/2022 - 31/12/2022 (niet actuarieel rendement) 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De voorlopige vrijstelling wordt slechts definitief toegekend indien het Tax Shelter 
attest daadwerkelijk wordt afgeleverd en dat uiterlijk op 31 december van het 4e jaar 
volgend op het jaar waarin de Raamovereenkomst wordt getekend. 

IV.V.Bedrag van de financiële premie 
Artikel 194ter §6 WIB92 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 Producent aan de Investeerder 
wordt afgeleverd, maar met een maximum van 18 maanden, kan de Producent een 
financiële vergoeding betalen waarvan de maximumrente gelijk is aan het gemiddelde 
van de EURIBOR op 12 maanden van de laatste dag van elke maand van het 
kalenderhalfjaar dat voorafgaat aan de betaling, verhoogd met 4,5%. Voor stortingen 
tussen 01/07/2022 en 31/12/2022 bedraagt dit 6,930% bruto (netto 5,198% op 18 
maanden. 

IV.VI. Aanvullingen op de Informatienota 
Indien er een belangrijke nieuwe ontwikkeling, materiële vergissing of onjuistheid die 
verband houdt met de Informatienota en die invloed kan hebben op de beoordeling 
van het aanbod voordoet of wordt geconstateerd tussen het tijdstip van 
beschikbaarstelling van de Informatienota en de definitieve sluiting van het aanbod dan 
wordt dit vermeld in een aanvulling op de originele Informatienota. Ingeval van zo’n 
publicatie hebben de beleggers die hebben aanvaard om al vóór de publicatie van de 
aanvulling in te schrijven, het recht om hun aanvaarding gedurende twee werkdagen na 
de publicatie van die aanvulling in te trekken, op voorwaarde dat de nieuwe 
ontwikkeling, vergissing of onjuistheid zich heeft voorgedaan vóór de definitieve 
afsluiting van de aanbieding aan het publiek en vóór de levering van de 
beleggingsinstrumenten, naargelang wat het eerst plaatsvindt 

IV.VII. Tijdslijn 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V. INFORMATIE BETREFFENDE SIMPLY ABOUT MONEY

V.I. Maatschappelijke benaming en zetel 

Simply About Money CommV. 
Reibroekstraat 21, 9850 Hansbeke 
BE0699.495.209 

V.II. Boekjaar 
Het eerste boekjaar van S.A.M. loopt van 2 juli 2018 tot 31 december 2018, hierna zal 
het boekjaar steeds gelijklopen met het kalenderjaar. 

V.III. Bedrijfsleiding 
De bedrijfsleiding van Simply About Money is in handen van dhr. Sam Spegelaere. Dit 
is zo sinds de datum van oprichting 2 juli 2018 
 
Sam Spegelaere is als beherende vennoot hoofdelijk aansprakelijk indien S.A.M. zijn 
verplichtingen niet zou kunnen nakomen. Dit wil zeggen dat zijn privé vermogen niet 
wordt afgeschermd. 

V.IV. Maatschappelijk kapitaal 
 

 

V.V.  Resultatenrekening (in EUR) 
 

V.VI. Balans (in EUR) 
 

Bedrag Totaal

02/07/2018 Oprichting Simply About Money € 5.135,50 € 5.135,50

01/07/2019 Volstorting kapitaal € 3.414,50 € 8.550,00

15/10/2019 Volstorting kapitaal € 10.000,00 € 18.550,00

Boekjaar 31/12/2020 Boekjaar 31/12/2021

Brutomarge € 109.829,50 € 123.268,08

Bedrijfswinst € 12.201,08 € 31.643,01

Financiële opbrengsten € 69,34 € 0,00

Financiële kosten € 1.959,16 € 1.781,88

Winst voor belastingen € 10.311,26 € 29.861,13

Winst van het boekjaar € 7.540,41 € 21.617,45

Boekjaar 31/12/2020 Boekjaar 31/12/2021

Vaste activa € 2.923,05 € 114.218,53

Vlottende activa € 56.253,31 € 31.204,12

Handelsvorderingen € 13.728,00 € 9.075,00

Overige vorderingen € 0,00 € 0,00

Geldbeleggingen € 0,00 € 0,00

Liquide middelen € 32.450,82 € 10.192,53

Overlopende rekeningen € 10.074,49 € 11.936,59

Eigen vermogen € 44.387,17 € 48.357,56

Onbeschikbare inbreng € 18.550,00 € 18.550,00

Reserves € 25.837,17 € 29.807,56
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S.A.M. draagt de schuldenlast van een investeringskrediet op 6 jaar. 

V.VII.Netto Bedrijfskapitaal 
Het netto bedrijfskapitaal bedraagt -9.003,37 EUR, dit ligt onder de 
werkkapitaalbehoefte van 10.590,53 EUR. Deze marge is niet veranderd op datum van 
publicatie van deze informatienota ten aanzien van de behoeften van de vennootschap 
in de komende 12 maanden. 

V.VIII.Wijziging financiële of handelspositie 
Na 31/12/2021 heeft zich geen enkele wijziging van betekenis voorgedaan in de 
financiële of handelspositie van S.A.M. 

 
 

Bijlage A: template raamovereenkomst

Bijlage B: jaarrekening Bargoens 31/12/2021

Bijlage C: jaarrekening Bargoens 30/06/2020 
 
De jaarrekeningen betreffende boekjaren 30/06/2020 & 31/12/2021 zijn niet geauditeerd door een 
commissaris en evenmin aan een onafhankelijke toetsing onderworpen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIJLAGE A


Overgedragen winst € 0,00 € 0,00

Schulden € 14.789,19 € 97.065,09

Financiële schulden > 1 jaar € 0,00 € 56.857,60

Schulden < 1 jaar € 14.789,19 € 40.192,22

Handelsschulden € 2.717,75 € 504,15

Ontvangen vooruitbetalingen € 0,00 € 0,00

Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen, 
sociale lasten

€ 9.862,47 € 9.901,64

Overige schulden € 1.908,97 € 17.647,06

Overlopende rekeningen € 300,00 € 15,27

Boekjaar 31/12/2020 Boekjaar 31/12/2021
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ALGEMENE VOORWAARDEN 

I. DEFINITIES


In de Raamovereenkomst hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis.


Definitie Verklaring

WIB92 Wetboek Inkomstenbelasting 1992 aangevuld 
door de wet van 25/12/2017.

Tax Shelter attest Het attest afgeleverd door de FOD Financiën 
en omschreven in artikel 194ter §1, 1e lid 10° 

WIB.

Budget Het totaalbudget van de uitgaven die nodig zijn 
om de productie van het werk te verzekeren.

Raamovereenkomst Kaderovereenkomst zoals omschreven in 
artikel 194ter §1, 1e lid 5e Bestaande uit luik I, 
luik II en deze algemene voorwaarden samen 

met al hun bijlagen die daar onlosmakelijk deel 
van uitmaken. 

Belgische uitgaven De in België gedane uitgaven die betrekking 
hebben op de productie en exploitatie van het 

werk, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks en 
waaruit beroepsinkomsten voortkomen die 

belastbaar zijn voor de begunstigde in de 
personenbelasting, vennootschapsbelasting of 

in de belasting van niet-inwoners met 
uitzondering van (i) de uitgaven vermeld in art 

57 van het WIB92 die niet verantwoord zijn 
door individuele fiches en een samenvattende 
opgave, (ii) de kosten vermeld onder art. 53 9° 

en 10° van het WIB92, (iii) uitgaven of 
voordelen vermeld artikel 53 24° van het 

WIB92, alsook (iv) alle andere kosten die niet 
werden gedaan voor de productie of exploitatie 

van het werk.

Europese uitgaven De uitgaven verricht in de Europese 
Economische Ruimte met betrekking tot de 

productie en de exploitatie van het werk, 
minstens 70% va deze uitgaven zijn 

rechtstreeks verbonden aan de productie en 
exploitatie.

Tussenpersoon Simply About Money CommV. ingeschreven in 
de KBO met ondernemingsnummer 

0699.495.209 met maatschappelijk zetel te 
Reibroekstraat 21; 9850 Hansbeke, op 2 
augustus 2018 erkend als in aanmerking 

komende Tussenpersoon in het kader van het 
Tax Shelter-stelsel audiovisueel vanwege de 

FOD Financiën.
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II. TOEKENNINGSVOORWAARDEN EN GRENZEN VAN DE VRIJSTELLING

II.I. Overeenkomstig art. 194ter §2 WIB92 kan de Investeerder genieten van een voorlopige 

vrijstelling voor 421% van de sommen waartoe hij zich heeft verbonden in de 
Raamovereenkomst, van zijn belastbare winst in het belastbaar tijdperk waarin de 
Raamovereenkomst wordt ondertekend, en dit voor zover de investering effectief werd 
gestort binnen de 3 maanden na ondertekening van de Raamovereenkomst.


II.II. Overeenkomstig art. 194ter, §4, 1° WIB92 wordt deze vrijstelling per belastbaar tijdperk 
verleend voor een bedrag van maximaal 50% en met een absoluut maximum van 
1.000.000,00 EUR van de belastbare gereserveerde winst van dit belastbaar tijdperk, 
vastgesteld voor de samenstelling van de vrijgestelde reserve. Deze 2 maxima zijn van 
toepassing op de volledige vrijstellingen zoals bedoeld in artikels 194ter en 194ter/1.


II.III. Indien een belastbaar tijdperk geen of onvoldoende winst oplevert, bestaat de 
mogelijkheid om de vrijstelling over te dragen naar het aanslagjaar dat verband houdt met 
het 4e belastbaar tijdperk dat volgt op het jaar van de ondertekening van de 
Raamovereenkomst 


II.IV. De definitieve vrijstelling is beperkt tot 203% van de verwachte fiscale waarde van het 
Tax Shelter attest. Het eventuele overschot van de betaalde bedragen die voorlopig 
werden vrijgesteld overeenkomstig art. 194ter, §2 en §3 of art 194ter/1, §5 wordt 
beschouwd als winst van het boekjaar waarin het Tax Shelter attest werd afgeleverd.


III. GARANTIES EN VERPLICHTINGEN VAN DE INVESTEERDER

III.I. De Investeerder verklaart te voldoen aan de omschrijving van art. 194ter §1, 1e lid, 1° 

WIB92 en bijgevolg:

III.I.I. Een binnenlandse vennootschap te zijn of een Belgische inrichting van een 

belastingplichtige in de zin van art 227, 2° van het WIB92.

III.I.II. Zelf geen in aanmerking komende productievennootschap te zijn noch een 

gelijkaardige niet-erkende productievennootschap en ook niet verbonden zijn (in de zin 
van art. 11 van het Wetboek van Vennootschappen) met een dergelijke vennootschap 
deelnemend aan het in aanmerking komende werk.


III.I.III. Geen televisieomroep zijn. 
 
De Investeerder verklaart voorts dat zijn doel beantwoordt aan de omschrijving in 

Investering Het bedrag dat de Investeerder bijdraagt in de 
financiering van het werk. Het totaalbedrag 

staat vermeldt in art II.I van luik I van de 
Raamovereenkomst.

Investeerder De Belgische vennootschap of Belgische 
inrichting van een buitenlandse vennootschap 
die voldoet aan de voorwaarden gesteld in art 

194ter §1 1e lid 1°. De Investeerder voert, 
onder de in de Raamovereenkomst bepaalde 

voorwaarden, de  investering uit.

Werk Het Europees audiovisueel werk dat het 
voorwerp vormt van de Raamovereenkomst en 

waarvan de voornaamste kenmerken zijn 
opgenomen in luik II. De voorwaarden worden 

bepaald in art 194ter §1 1e lid, 4° WIB92.

Premie De aan de Investeerder uitgekeerde som cfr. 
Art II.V van luik I van de Raamovereenkomst.

Producent De in aanmerking komende 
productievennootschap die voldoet aan de 

voorwaarden uit art 194ter §1, 1e lid, 2° die het 
werk produceert.

Definitie Verklaring
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bijlage F van luik II van de Raamovereenkomst. 

III.II. De Investeerder gaat akkoord met het feit dat hij van de vrijstelling van belastbare winst 
niet kan genieten indien hij in gebreke blijft om het bedrag vernoemd in art. II.I van luik I te 
betalen binnen 3 maanden na ondertekening van de Raamovereenkomst.


III.III. De Investeerder verklaart kennis te hebben genomen van de artikels 194ter, 194ter/1 en 
194ter/2 WIB92 en onder meer de volgende door deze artikelen gestelde voorwaarden van 
voorlopige en definitieve fiscale vrijstelling:

III.III.I. De belastbare gereserveerde winst van de Investeerder wordt vrijgesteld t.b.v.                                                            

421% van de gestorte sommen in het belastbaar tijdperk waarin hij de 
Raamovereenkomst ondertekent op voorwaarde dat deze storting gebeurt binnen 3 
maanden na de ondertekening van de Raamovereenkomst.


III.III.II. Deze voorlopige vrijstelling wordt per belastbaar tijdperk beperkt tot 50% van de 
belastbare gereserveerde winst voor de samenstelling van de vrijgestelde reserve cfr. 
Art 194ter, §4 van dit belastbaar tijdperk en met een absoluut maximum van 1.000.000 
EUR. Deze 2 maxima zijn van toepassing op de volledige vrijstellingen zoals bedoeld in 
artikels 194ter en 194ter/1. Indien een belastbaar tijdperk geen of onvoldoende winst 
opbrengt dan kan de niet verleende vrijstelling worden overgedragen cfr. art. II.III 
hierboven.


III.III.III. De fiscale vrijstelling is slechts definitief als het Tax Shelter attest effectief wordt 
afgeleverd, en dit uiterlijk op 31 december van het 4e jaar volgend op het jaar waarin 
de Raamovereenkomst werd ondertekend.


III.III.IV. De vrijstelling waarvan gebruik zal worden gemaakt op basis van de werkelijk 
gestorte sommen (bepaald in de Raamovereenkomst) of op basis van de fiscale 
waarde van het Tax Shelter attest, (rekening houdend met de eventuele overdracht 
zoals bedoeld in art. II.III hierboven), kan uiterlijk worden toegekend in het aanslagjaar 
verbonden aan het 4e belastbaar tijdperk dat volgt op het jaar van ondertekening van 
de Raamovereenkomst.


III.III.V. De definitieve vrijstelling kan pas worden toegekend als de Investeerder een kopie 
van het ontvangen Tax Shelter attest toevoegt aan de aangifte inkomstenbelasting van 
het belastbaar tijdperk waarin hij aanspraak maakt op deze definitieve vrijstelling. De 
grenzen bedoeld in artikelen 194ter, §3 en 194ter/1, §5 WIB92 moeten steeds 
gerespecteerd worden.


III.III.VI. Indien de uitgiftevoorwaarden van het Tax Shelter attest gedurende een bepaald 
belastbaar tijdperk niet langer worden nageleefd, zal de voorheen vrijgestelde winst 
worden aangemerkt als belastbaar voor dat boekjaar.


III.III.VII. Indien de Investeerder het Tax Shelter attest niet heeft ontvangen op 31 december 
van het 4e jaar volgend op datgeen waarin de Raamovereenkomst werd ondertekend 
dan zal de voorheen vrijgestelde winst worden aangemerkt als belastbaar voor het 
boekjaar waarin het Tax Shelter attest rechtsgeldig kon worden afgeleverd.


III.III.VIII. De definitieve fiscale vrijstelling wordt steeds beperkt tot 203% van de waarde 
waarvoor het Tax Shelter attest werd verleend, eventuele overschotten van gestorte 
sommen die tijdelijk zijn vrijgesteld zullen als belastbare winst worden beschouwd in 
het belastbaar tijdperk waarin het Tax Shelter attest is afgeleverd.


III.III.IX. Indien de gevallen beschreven in artikels III.III.VI t.e.m. III.III.VII van de huidige 
Algemene Voorwaarden zouden voorkomen, zijn er nalatigheidsinteresten 
verschuldigd, berekend op de verschuldigde belasting vanaf 30 juni van het jaar dat 
volgt op het aanslagjaar waarvoor de fiscale vrijstelling voor het eerst werd 
aangevraagd.


III.III.X. Indien de totale in België gedane uitgaven die rechtstreeks verbonden zijn met de 
productie en exploitatie van het werk, zoals omschreven in artikel 194ter §1, 1e lid 8°, 
minder is dan 70% van de totale Belgische uitgaven, wordt de fiscale waarde van het 
Tax Shelter attest proportioneel verminderd t.b.v. het percentage van rechtstreekse 
productiekosten in België in verhouding tot de vereiste 70%.


III.IV. De Investeerder gaat tegenover de Producent en de Tussenpersoon de definitieve en 
onherroepelijke verbintenis aan om zijn verplichtingen volgens artikels 194ter, 194ter/1 en 
194ter/2 WIB92 op onvoorwaardelijke wijze te respecteren, en om dus onder meer:

III.IV.I. De vrijgestelde winst te boeken op een afzonderlijke rekening van het passief van de 

balans en dit tot op het moment van de definitieve vrijstelling overeenkomstig de 
voorwaarden in art. 194ter, §5 WIB92.
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III.IV.II. Zich er, overeenkomstig artikel 194ter, §2 en/of artikel 194ter/1, §5 WIB92 van te 
onthouden de vrijgestelde winst als grondslag te gebruiken voor de berekening van 
enige beloning of toekenning, en dit tot op datum van aflevering van het Tax Shelter 
attest.


III.IV.III. Een kopie toe te voegen van het Tax Shelter attest bij de aangifte 
inkomstenbelasting van het belastbaar tijdperk waarvoor de Investeerder aanspraak 
maakt op de definitieve vrijstelling cf. art. 194ter, §1, 1e lid, 10° WIB92.


III.IV.IV. Het Tax Shelter attest bij te houden overeenkomstig artikel 194ter, §1, 1e lid, 10° 
WIB92.


III.IV.V. Geen rechten in het werk te bezitten, rechtstreeks noch onrechtstreeks.


IV. GARANTIES EN VERPLICHTINGEN VAN DE PRODUCENT

IV.I. De Producent verklaart een binnenlandse vennootschap of Belgische inrichting van een 

binnenlandse vennootschap te zijn die in aanmerking komt als productievennootschap in 
de zin van artikel 227, 2° WIB92. De vennootschap heeft als voornaamste doel de 
ontwikkeling en productie van audiovisuele werken, zoals blijkt uit de statuten, terug te 
vinden in bijlage D van luik II.


IV.II. De Producent verklaart dat hij geen vennootschap is verbonden met een Belgische of 
buitenlandse televisieomroep, mocht dat hij beschouwd kan worden als een vennootschap 
verbonden met een Belgische of buitenlandse televisieomroep aangezien deze 
televisieomroep geen voordelen verkrijgt die rechtstreeks verbonden zijn met de productie 
of exploitatie van het werk.


IV.III. De Producent verklaart op datum vermeld in luik II te zijn erkend door de Minister van 
Financiën als een in aanmerking komende productievennootschap en verbindt zich ertoe 
deze erkenning te behouden gedurende de volledige duur van de Raamovereenkomst.


IV.IV. De Producent verklaart geen achterstallen te hebben bij de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid op datum van ondertekening van de Raamovereenkomst. Deze verklaring is ook 
terug te vinden in bijlage E van luik II.


IV.V. De Producent verklaart dat het werk een in aanmerking komend werk is in de zin van 
artikel 194ter, §1, 1e lid, 4° WIB92 dat door de bevoegde diensten van de betrokken 
Gemeenschap werd erkend als Europees werk zoals ook blijkt uit de erkenning in bijlage I 
van luik II.


IV.VI. De Producent verklaart dat hij de vereiste fondsen heeft verworven om de volledige 
productiekosten van het werk te financieren. Hij verklaart uitdrukkelijk en ondubbelzinnig 
hoofdelijk borg te staan voor de goede afloop van het werk cf. de artistieke, technische en 
financiële aspecten die in luik II van de Raamovereenkomst zijn opgenomen.


IV.VII. De Producent bevestigt aan de Investeerder dat hij enkel in eigen naam en onder eigen 
verantwoordelijkheid zal optreden t.o.v. alle derden die betrokken (kunnen) zijn bij de 
productie van het werk.


IV.VIII. In geval van overschrijding van de kosten van het werk ten opzichte van het budget 
bevestigd de Producent dat alleen hij de taak zal hebben de nodige fondsen te verzamelen 
om het overschot van de uitgaven te financieren. 


IV.IX. De Producent verklaart dat het te produceren werk zal voldoen aan de artikelen 194ter, 
194ter/1 en 194ter/2 zodat de Investeerder van de fiscale vrijstelling kan genieten zolang 
deze zijn verplichtingen nakomt.


IV.X. De Producent gaat de volgende verbintenissen definitief en onherroepelijk aan tegenover 
de Tussenpersoon en de Investeerder:

IV.X.I. De Producent zal Belgische uitgaven doen voor minimaal 90% van het bedrag van 

het Tax Shelter attest teneinde een proratisering van de fiscale waarde van het attest te 
vermijden. Hij zal deze uitgaven hebben gedaan uiterlijk 18 maanden na de datum van 
ondertekening van de Raamovereenkomst.


IV.X.II. De Producent zal Europese uitgaven doen in de zin van artikel 194ter, §1, 1e lid, 6° 
WIB92 en garandeert dat minstens 70% van de kwalificerende productie- en 
exploitatie-uitgaven in de EER uitgaven zijn die rechtstreeks verbonden zijn met de 
productie en exploitatie van het werk cf. Artikel 194ter, §1, 1e lid, 8° WIB92.


IV.X.III. De Producent zal ten minste 70% van de Belgische uitgaven spenderen aan 
uitgaven die rechtstreeks verbonden zijn aan de productie en exploitatie van het werk 
in de zin van artikel 194ter, §1, 1e lid, 8° WIB92.
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IV.X.IV. De Producent bevestigt dat max. 50% van het budget zal gefinancierd worden 
door het totaal van de bedragen gestort door de Investeerder(s) onder het Tax Shelter 
stelsel. 


IV.X.V. De Producent bevestigt dat de fiscale totaalsom van de Tax Shelter attesten max. 
15.000.000 EUR per audiovisueel werk bedraagt.


IV.X.VI. De Producent zal in de eindgeneriek de steun vanwege de Belgische overheid door 
Tax Shelter vermelden.


IV.X.VII. De Producent zal erop toezien dat het budget een duidelijke opsplitsing maakt 
tussen het gedeelte ten laste van de Producent en het gedeelte dat gefinancierd wordt 
door elk van de Investeerders.


IV.X.VIII. De Producent zal het totaal van de door de Investeerders gestorte bedragen, 
binnen 3 maanden na ondertekening van de Raamovereenkomst, effectief aanwenden 
ter financiering van het werk, overeenkomstig het vooropgestelde budget.


IV.X.IX. De Producent zal ervoor zorgen dat de vergoedingen betaald aan executive-, co-, 
associate- of andere dan in artikel 194ter/1, §3, 1° bedoelde producers, alsook de 
algemene en onvoorziene kosten en commissielonen van de productie betrekking 
hebben op werkelijke prestaties en niet meer zullen bedragen dan 18% van de 
Belgische uitgaven zodat deze kosten aangemerkt worden als uitgaven die niet 
rechtstreeks verbonden zijn met de productie en exploitatie van het werk.


IV.XI. De Producent zal het Tax Shelter attest aanvragen op basis van de aangemelde 
Raamovereenkomst en van de uitgaven die gemaakt zijn voor de financiering van de 
productie en de exploitatie van het werk cf. artikel 194ter, §1, 1e lid, 6°, 7°, 8° en 9° 
WIB92.


IV.XII. De Producent zal, samen met de aanvraag van het Tax Shelter attest, volgende stukken 
bezorgen aan de FOD Financiën:

IV.XII.I. De bevestiging van de betrokken Gemeenschap dat het werk beantwoordt aan de 

definitie van een werk in de zin van artikel 194ter, §1, 1e lid, 4° WIB92.

IV.XII.II. De bevestiging van de betrokken Gemeenschap dat het werk voltooid is en dat de 

totale financiering van het werk overeenstemt met de artikelen 194ter, 194ter/1 en 
194ter/2 WIB92 en niet meer bedraagt dan 50% van het budget ter daadwerkelijke 
aanwending van dit budget cf. artikel 194ter, §4, 3° WIB92.


IV.XIII. De Producent zal alle verplichtingen voortvloeiend uit de Raamovereenkomst naleven 
zodat de FOD Financiën een Tax Shelter attest kan afleveren ten voordele van de 
Investeerder, ten vroegste 3 maanden na storting van de laatste investering voor het werk 
en uiterlijk op 31 december van het 4e jaar volgend op de datum van ondertekening van 
de Raamovereenkomst. Indien dezelfde partijen meerdere Raamovereenkomsten m.b.t. 
hetzelfde werk hebben ondertekend, dan wordt het Tax Shelter attest afgeleverd uiterlijk 
op 31 december van het 4e jaar volgend op de datum van ondertekening van de eerste 
van deze Raamovereenkomsten.


IV.XIV. De Producent kent geen enkel recht of zekerheid toe aan de Investeerder die de goede 
uitoefening van de rechten namens de Raamovereenkomst zou doen mislukken of in het 
gedrang zou brengen.


IV.XV. De Producent verklaart dat er geen enkel economisch of financieel voordeel zal worden 
toegekend aan de Investeerder met uitzondering van handelsgeschenken van geringe 
waarde in de zin van artikel 12, §1, 1e lid, 2° van het wetboek BTW.


IV.XVI. De Producent kent de Investeerder geen enkel rechtstreeks of onrechtstreeks recht toe 
op het werk.


IV.XVII. Indien het niet naleven van de verplichtingen van de Producent zou leiden tot het 
verlies van de fiscale voordelen in hoofde van de Investeerder cf. artikelen 194ter, 194ter/1 
en 194ter/2 WIB92 dan zal de Producent een vergoeding betalen aan de Investeerder 
gelijk aan het bedrag van de belastingen, de nalatigheidsinteresten en de belasting op de 
vergoeding indien de Investeerder op voorhand kan aantonen dat het verlies van de fiscale 
voordelen niet voortvloeit uit het feit dat hijzelf zijn verplichtingen krachtens de 
Raamovereenkomst niet is nagekomen.


IV.XVIII. De Producent vrijwaart de Investeerder van elke vordering die zou kunnen 
ondernomen worden door de (co-)Producenten, auteurs, uitgevers, regisseurs, artiesten, 
acteurs of uitvoerders en door elke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks deel heeft 
genomen aan de realisatie van het werk. De Producent vrijwaart de Investeerder ook tegen 
elke vordering ingesteld door welke persoon dan ook hoewel deze niet aan de realisatie 
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van het werk heeft deelgenomen maar wel enig recht zou kunnen afdwingen. 

V. GARANTIES EN VERPLICHTINGEN VAN DE TUSSENPERSOON

V.I. De Tussenpersoon verklaart dat hij door de Minister van Financiën als in aanmerking 

komend Tussenpersoon is erkend op de datum vermeld in artikel I van de huidige 
algemene voorwaarden en verbindt zich ertoe redelijk noodzakelijke maatregelen te treffen 
opdat hij deze erkenning voor de volledige duur van de Raamovereenkomst kan 
behouden.


V.II. De Tussenpersoon gaat de volgende verbintenissen definitief en onherroepelijk aan 
tegenover de Investeerder:

V.II.I. De Tussenpersoon meldt de Raamovereenkomst aan bij de FOD Financiën binnen de 

maand volgend op de ondertekening overeenkomstig artikel 194ter, §1, 1e lid, 5° 
WIB92 op voorwaarde dat hem dan reeds lastgeving werd verleend door de 
Producent.


V.II.II. De Tussenpersoon zal de Tax Shelter wetgeving naleven en ervoor zorgen dat het 
aanbod van het Tax Shelter project evenals zijn tussenkomst worden vastgelegd in 
Raamovereenkomsten die rederlijkewijze voldoen aan de wet van 16 juni 2006 op de 
openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten op een gereglementeerde markt.


V.III. De premie, bepaald in artikel II.VI van luik I, gestort op de aparte bankrekening kan op 
geen enkele wijze deel uitmaken van het vermogen van de Tussenpersoon.


V.IV. De Tussenpersoon zal de aparte bankrekening waarop de fondsen gestort worden niet 
gebruiken voor andere zaken die zich situeren buiten het draagvlak van de 
Raamovereenkomst.


V.V.  Ingeval er beslag wordt gelegd op de aparte bankrekening dan zal de Tussenpersoon de 
bijzondere bestemming ervan melden aan de beslaglegger.


VI. VERZEKERING

VI.I. De Producent zal een verzekering afsluiten die de Investeerder vrijwaart van het risico dat 

het Tax Shelter attest, geheel of gedeeltelijk, niet wordt afgeleverd door de FOD Financiën. 
De polis wordt steeds opgenomen in bijlage G van luik II, de kosten van deze verzekering 
worden gedragen door de Producent. 

VII. NALEVING VAN DE RAAMOVEREENKOMST

VII.I. De boekhouding van het werk zal steeds analytisch gevoerd worden bij de Producent. 

Hierdoor zal er voldoende controle worden uitgeoefend op de parameters voor het 
behalen van het Tax Shelter attest.


VII.II. De Investeerder kan steeds de bewijsstukken van deze boekhouding raadplegen, en dit 
binnen een termijn van 15 werkdagen volgend op zijn verzoek tot inzage. De procedure 
verloopt steeds via de Tussenpersoon.


VIII. COMMUNICATIE TUSSEN DE PARTIJEN

VIII.I. Alle communicatie met betrekking tot de partijen van de Raamovereenkomst dient 

schriftelijk per e-mail te worden verstuurd naar de e-mailadressen vermeld in luik I en II van 
de Raamovereenkomst.


VIII.II. Alle communicatie tussen de Producent en de Investeerder die, zelfs onrechtstreeks, 
betrekking heeft op de Raamovereenkomst, dient te gebeuren met de Tussenpersoon in 
cc.


VIII.III. Elke partij zal haar eventuele adreswijziging onverwijld melden aan de andere partijen.


IX. START, DUURTERMIJN & ONTBINDING

IX.I. De algemene voorwaarden, luik I en luik II moeten steeds als 1 geheel beschouwd 

worden. Zij kunnen dus pas in recht worden afgedwongen wanneer zij allen ondertekend 
zijn en treden gezamenlijk in werking vanaf de dag van de ondertekening van het laatst 
ondertekende document.


IX.II. De Raamovereenkomst zal steeds in drievoud worden opgesteld voor de Investeerder, 
Producent en Tussenpersoon elk een exemplaar.


IX.III. De Raamovereenkomst neemt een einde wanneer elke partij haar verplichtingen heeft 
nagekomen.
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IX.IV. De Raamovereenkomst zal geacht worden van rechtswege ontbonden te zijn ten laste 
van de Producent, indien hij de volgende omstandigheden en de gevolgen daarvan niet 
volkomen heeft geremedieerd binnen 10 werkdagen na ontvangst van een daartoe 
strekkende ingebrekestelling die de investeerder dient te verzenden aan hem en aan de 
Tussenpersoon per aangetekende brief, met ontvangstbewijs:

IX.IV.I. Zijn tekortkomingen aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de 

Raamovereenkomst.

IX.IV.II. Onjuistheden in zijn verklaringen of in waarborgen die hij gegeven heeft.

IX.IV.III. De stopzetting van de productie van het werk.

IX.IV.IV. Zijn insolventie.

IX.IV.V. Zijn verzoek tot gerechtelijke reorganisatie of opening van falingsprocedure.


	 Bij ontbinding van rechtswege in de hierboven vernoemde gevallen is de Producent ertoe 	
	 gehouden om onmiddellijk de totaliteit van het investeringsbedrag terug te betalen aan de 	
	 Investeerder, ongeacht eventuele schadevergoedingen.


IX.V. De Raamovereenkomst zal geacht worden van rechtswege te zijn ontbonden ten laste 
van de Investeerder indien hij de volgende omstandigheden en de gevolgen daarvan niet 
volkomen heeft geremedieerd binnen 10 werkdagen na de ontvangst van een daartoe 
strekkende ingebrekestelling die de Producent of Tussenpersoon dient te verzenden aan 
de Investeerder per aangetekende brief, met ontvangstbewijs:

IX.V.I. Zijn tekortkomingen aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit de 

Raamovereenkomst.

IX.V.II. Onjuistheden aan zijn verklaringen of in waarborgen die hij gegeven heeft.

IX.V.III. Zijn insolventie.

IX.V.IV. Zijn verzoek tot gerechtelijke reorganisatie of opening van falingsprocedure.


X. GEDEELTELIJKE ONGELDIGHEID

De nietigheids- of onuitvoerbaarheidsverklaring van één van de bepalingen van de 
Raamovereenkomst heeft niet tot gevolg dat de andere bepalingen van de Raamovereenkomst 
ook nietig of onuitvoerbaar zijn.

Indien de nietigheids- of onuitvoerbaarheidsverklaring de uitvoering van de Raamovereenkomst 
zou aantasten dan zullen alle partijen ernaar streven om ter goeder trouw een vervangende 
bepaling te onderhandelen die de verdere uitvoering van de Raamovereenkomst verzekert.


XI. VOORAFGAANDELIJKE VERKLARINGEN EN OVEREENKOMSTEN

XI.I.De partijen stellen dat de Raamovereenkomst een waarheidsgetrouwe en volledige 

weerspiegeling vormt van hun wederzijdse verbintenissen en nemen hierbij dan ook 
formeel afstand van alle voorafgaandelijke mondelinge en schriftelijke afspraken.


XI.II. De Raamovereenkomst kan enkel gewijzigd worden mits schriftelijke en 
voorafgaandelijke toestemming van alle partijen.


XI.III. Indien de bepalingen van de algemene voorwaarden en die van luiken I en II elkaar 
zouden tegenspreken dan hebben de bepalingen van de luiken I en II voorrang.


XII. ONOVERDRAAGBAARHEID

De Raamovereenkomst wordt intuitu personae in hoofde van de partijen afgesloten. Daaruit 
voortvloeiende rechten en verplichtingen kunnen bijgevolg niet, geheel noch gedeeltelijk, aan 
derden worden overgedragen worden zonder de uitdrukkelijke, voorafgaandelijke en schriftelijke 
toestemming van de andere partijen.


XIII. AFWEZIGHEID VAN VENNOOTSCHAP TUSSEN DE PARTIJEN

XIII.I. De Raamovereenkomst zal in geen enkel geval kunnen worden beschouwd als een 

vereniging of vennootschap tussen de partijen.

XIII.II. De aansprakelijkheid van elke partij is beperkt tot de door haar aangegane 

verbintenissen in de Raamovereenkomst.

XIII.III. Geen van de partijen kan aansprakelijk worden gesteld voor de door een andere partij 

aangegane verbintenis ten opzichte van derden.
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XIV. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID

XIV.I. Uitsluitend het Belgisch recht zal oordelen en interpreteren over deze 

Raamovereenkomst.

XIV.II. Elk huidig of toekomstig geschil voortvloeiend uit het ontstaan, de interpretatie, de 

uitvoering of de ontbinding van deze Raamovereenkomst zal uitsluitend onder de 
bevoegdheid vallen van de Rechtbanken van Gent, die volgens de Nederlandstalige rol 
zetelen en het Belgisch recht zullen toepassen. 
 
Opgemaakt te ………………………….. op …./…./…….. waarbij elke partij verklaart een 
exemplaar te hebben ontvangen.


De Tussenpersoon	 	 	 	 	 	 De Producent

Simply About Money CommV.	 	 	 	 __________________________

Vertegenwoordigd door Sam Spegelaere	 	 	 __________________________

Bestuurder	 	 	 	 	 	 	 vertegenwoordigd door 


De Investeerder


_______________________________


_______________________________


Raamovereenkomst - LUIK I 

Tussen de ondergetekenden: 

Enerzijds, De Investeerder:


Details worden opgenomen in bijlage F van luik II.


En anderzijds, de Tussenpersoon:


Simply About Money, gewone commanditaire vennootschap, ingeschreven bij het KBO met het 
ondernemingsnummer 0699.495.209, met maatschappelijke zetel te 9850 Hansbeke, 
Reibroekstraat 21, hierna vertegenwoordigd door dhr. Sam Spegelaere handelend in zijn 
hoedanigheid van bestuurder.


Benaming en rechtsvorm

Ondernemingsnummer

Adres maatschappelijke zetel

Naam van de vertegenwoordiger

Hoedanigheid
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Hierna ‘de Tussenpersoon’ genoemd.


De Producent en de Tussenpersoon worden hierna afzonderlijk een ‘partij’ en gezamenlijk ‘de 
partijen’ genoemd.


Voorafgaand: 

I. De Investeerder wenst deel te nemen aan de financiering van de productie van een door de 
Tussenpersoon te selecteren werk.


II. De Investeerder wenst hierbij de regeling van vrijstelling van de belastbare winst te genieten 
zoals voorzien door artikelen 194ter, 194ter/1 en 194ter/2 van het Wetboek van 
Inkomstenbelastingen 1992 tegen de voorwaarden en bepalingen van deze 
Raamovereenkomst, met inbegrip van de algemene voorwaarden die aan deze overeenkomst 
worden toegevoegd en waarvan partijen erkennen deze te hebben ontvangen, gelezen en 
goedgekeurd.


III. De Tussenpersoon ontving op 2 augustus 2018 de erkenning als in aanmerking komende 
Tussenpersoon in het kader van het Tax Shelter stelsel audiovisueel vanwege de FOD 
Financiën.


Wordt overeengekomen wat volgt: 

I. VOORWERP

I.I. Dit luik I moet samen gelezen worden met bijlage A, met luik II en diens bijlagen en met de 

algemene voorwaarden waarmee ze samen één enkele Raamovereenkomst vormen.

I.II. De begrippen die in dit luik I worden gebruikt hebben de betekenis die daaraan wordt 

gegeven in de definities (artikel I) van de algemene voorwaarden.


II. INVESTERING EN BELASTINGVOORDEEL

II.I. De Investeerder stemt ermee in deel te nemen aan de financiering van het werk voor een 

totaalbedrag van:                                                                      ……………………….   EUR

II.II.De Investeerder verbindt zich ertoe om aan de Tussenpersoon, die voor rekening van de 

Producent ontvangt, het totaalbedrag van de Investering zoals hierboven vernoemd te 
betalen op de door de partijen overeengekomen datum zoals vastgelegd in bijlage A van 
dit luik I. De nodige betalingsgegevens zullen door de Tussenpersoon verstrekt worden.


II.III. Indien de Investeerder het totaalbedrag niet betaalt binnen 3 maanden na de 
ondertekening van de Raamovereenkomst, wordt deze van rechtswege ontbonden. De 
Producent en de Tussenpersoon zullen onmiddellijk en onvoorwaardelijk bevrijd worden 
van de verbintenissen gelinkt aan de Raamovereenkomst. Bovendien zal de Investeerder 
een vergoeding verschuldigd zijn die forfaitair vastgelegd wordt op 25% van de sommen 
waartoe hij zich heeft verbonden te betalen.


II.IV. Het stelsel van vrijstelling van de belastbare winst die aan de investeerder wordt 
toegekend tegen de voorwaarden zoals beschreven in art. 194ter, 194ter/1 en 194ter/2 
WIB92 wordt gewaarborgd door een verzekering. Het verzekeringsattest waarop de 
Investeerder als begunstigde wordt aangeduid zal steeds aan de Raamovereenkomst 
worden toegevoegd in bijlage G van luik II.


II.V. Als tegenprestatie voor de Investering ontvangt de Investeerder een premie die gelijk is 
aan het bedrag van de stortingen die effectief gebeurd zijn in het kader van de 
Raamovereenkomst, vermenigvuldigd met een rentevoet gelijk aan het gemiddelde van de 
EURIBOR op 12 maanden van de laatste dag van elke maand van het kalenderhalfjaar dat 
voorafgaat aan de storting van de Investering, verhoogd met 4,5% en pro rata temporis 
berekend op basis van het aantal verlopen dagen tussen de datum van de storting en de 
datum van opeisbaarheid van de premie zijnde de datum waarop het Tax Shelter attest 
aan de Producent wordt afgeleverd door de FOD Financiën en uiterlijk 18 maanden na 
datum van de storting op basis van deze Raamovereenkomst.


II.VI. Het bedrag van de hier bovengenoemde premie wordt door de Tussenpersoon, 
handelend voor rekening van de Producent, afgenomen van het bedrag van de Investering 
en op een speciaal hiertoe geopende zichtrekening bij Belfius geplaatst. 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III. BIJZONDERE LASTGEVING TOT PROSPECTIE

III.I. Door ondertekening van dit luik I verleent de Investeerder aan de Tussenpersoon de 

bijzondere lastgeving, met bevoegdheid tot sub-delegatie om op discrete wijze op zoek te 
gaan naar een Producent en een audiovisueel werk (zoals geïdentificeerd in luik II).


III.II. Indien het totaalbedrag van de Investering, vermeldt in artikel II.I niet zou kunnen 
aangewend worden voor de productie van één enkel werk, verleent de Investeerder een 
lastgeving aan de Tussenpersoon waarbij deze bevoegd is om:

III.II.I. In naam en voor rekening van de Investeerder een addendum bij dit luik I te 	 	

ondertekenen om het bedrag vermeldt in artikel II.I te verminderen.

III.II.II. In naam en voor rekening van de Investeerder één of meer andere                             

Raamovereenkomsten te sluiten, steeds rekening houdend met het maximale 
totaalbedrag vermeld in artikel II.I.


III.III. De Tussenpersoon kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld als hij geen 
werk vindt dat in aanmerking komt om te worden gefinancierd door de beloofde 
Investering. De Investeerder gaat akkoord dat, bij gebrek aan een te financieren werk 
tijdens het trimester dat de Investeerder heeft gekozen in bijlage A, zijn Investering wordt 
overgedragen naar het trimester dat volgt op de aanvankelijk gekozen periode, voor zover 
deze periode binnen hetzelfde boekjaar valt van de Investeerder.


III.IV. De Tussenpersoon kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de 
evolutie van de EURIBOR-rentetarieven ingeval van een overdracht van de Investering.


III.V. De Investeerder verbindt zich ertoe aan de Tussenpersoon zijn gecoördineerde statuten 
te bezorgen met een beschrijving van zijn maatschappelijk doel, actueel op datum van 
ondertekening van dit luik I en dit binnen 10 dagen na ondertekening van dit luik. De 
Investeerder verbindt er zich eveneens toe het maatschappelijk doel niet te wijzigen voor 
de ondertekening van luik II.


III.VI. Indien de Investeerder verschillende exemplaren van luik I ondertekent, worden de 
bedragen van de Investering zoals vermeld in elk van de luiken opgeteld, en vervangen ze 
in geen geval één of meer verbintenissen tot Investering die eerder zijn aangegaan.


III.VII. De algemene voorwaarden, luik I en luik II moeten steeds als 1 geheel beschouwd 
worden. Zij kunnen pas in rechte worden afgedwongen wanneer zij allen ondertekend zijn 
en treden gezamenlijk in werking vanaf de dag van de ondertekening van het laatst 
ondertekende document.


Opgemaakt te …………………………, op datum van ………………… In 2 exemplaren.


De Investeerder	 	 	 	 	 	 	 De Tussenpersoon


______________________	 	 	 	 	 	 Simply About Money CommV.

______________________	 	 	 	 	 	 Sam Spegelaere

______________________	 	 	 	 	 	 bestuurder


Bijlage A: Investeerdersfiche
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BIJLAGE A - LUIK I


Investeerdersfiche 

Benaming van de vennootschap:	 	 ________________________________________________


	 	 	 	 	 	 ________________________________________________


Bedrag van de Investering:	 	 	 ________________________________________________


Datum van begin en einde van het boekjaar:  _______________________________________________


Keuze van het trimester (slechts 1 keuze mogelijk - keuze te maken door X in eerste kolom)


Contactgegevens van de Investeerder 

Contactpersoon:	 	 	 	 ________________________________________________


telefoon:	 	 	 	 	 ________________________________________________


Adres:	 	 	 	 	 	 ________________________________________________

	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 ________________________________________________


e-mail:		 	 	 	 	 ________________________________________________


IBAN bankrekeningnummer:	 	 	 ________________________________________________


Bank:	 	 	 	 	 	 ________________________________________________


Handtekening Investeerder


Kwartaal Uiterste datum van storting van de Investering

1/2022 Eind juni 2022

2/2022 Eind september 2022

3/2022 Eind december 2022

4/2022 Eind maart 2023
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RAAMOVEREENKOMST - LUIK II 

Werk: “………….” 

Tussen de partijen: 

De Investeerder:


_________________________ ingeschreven in de KBO met ondernemingsnummer _______________ 
met maatschappelijke zetel te 
____________________________________________________________, verder bepaald in bijlage F.


De Producent:


NAAM, RECHTSVORM, ingeschreven bij de KBO met het ondernemingsnummer ____.___.___, 
met maatschappelijke zetel te POSTCODE GEMEENTE, STRAAT HUISNUMMER, met bestuurder 
RECHTSPERSOON Met dhr. NATUURLIJK PERSOON handelend in zijn hoedanigheid van vaste 
vertegenwoordiger.


De Tussenpersoon:


Simply About Money, gewone commanditaire vennootschap, ingeschreven bij het KBO met het 
ondernemingsnummer 0699.495.209, met maatschappelijke zetel te 9850 Hansbeke, 
Reibroekstraat 21, hierna vertegenwoordigd door dhr. Sam Spegelaere handelend in zijn 
hoedanigheid van bestuurder.


De Investeerder, de Producent en de Tussenpersoon worden hierna afzonderlijk een ‘partij’ en 
gezamenlijk ‘de partijen’ genoemd.


Voorafgaand: 

De Producent heeft kennis genomen van luik I, door de Investeerder ondertekend op ___________ 
en wenst te genieten van de investering met het oog op de productie van het werk.


De Producent ontving op DATUM ERKENNING de erkenning als Tax Shelter productiehuis van de 
Minister van Financiën.


De Tussenpersoon ontving op 2 augustus 2018 de erkenning als in aanmerking komende 
Tussenpersoon in het kader van het Tax Shelter-stelsel audiovisueel vanwege de FOD Financiën.


Wordt overeengekomen dat: 

I. VOORWERP

I.I. Dit luik II moet samen gelezen worden met bijlage A, met luik I (en diens bijlagen) en met 

de algemene voorwaarden waarmee ze samen één enkele Raamovereenkomst vormen.

I.II.  De begrippen die in dit luik II worden gebruikt hebben de betekenis die daaraan wordt 

gegeven in de definities (artikel I) van de algemene voorwaarden.

I.III.Hieronder vindt u de belangrijkste kenmerken van het werk die de Producent wenst te 

realiseren. Het financieringsplan, budget en de erkenning van het werk zijn terug te vinden 
in bijlages A, B en C.
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II. INVESTERING EN VERBINTENISSEN VAN DE PRODUCENT

II.I. De Producent erkent kennis te hebben genomen van het bedrag van de investering zoals 

vermeld in luik I en verbindt zich ertoe dit bedrag uitsluitend aan te wenden met het oog 
op de productie van een werk in het kader van de Tax Shelter regeling omschreven in 
artikels 194ter, 194ter/1 en 194ter/2 van het WIB92.


II.II.De Producent heeft kennis genomen van alle bepalingen uit luik I met inbegrip van bijlage 
A en van de algemene voorwaarden. De Producent verklaart deze documenten in z’n 
volledigheid en zonder voorbehoud te aanvaarden.


III. TAX SHELTER ATTEST

III.I. In ruil voor de investering verbindt de Producent zich ertoe alle verplichtingen uit te voeren  

voortvloeiend uit de raamovereenkomst zodat de FOD Financiën een Tax Shelter attest 
kan afleveren ten gunste van de Investeerder.


III.II. Het bedrag van het Tax Shelter attest geeft de Investeerder het recht op een vrijstelling 
van zijn belastbare winst voor 421% van de investering. Alle voorwaarden hiervan en 
details hierover zijn te vinden in artikelen 194ter, 194ter/1 en 194ter/2 van het WIB92 en de 
algemene voorwaarden.


IV.  START & GEHEEL

	 De algemene voorwaarden, luik I en luik II moeten steeds als 1 geheel beschouwd worden. 
	 Zij kunnen dus pas in rechte worden afgedwongen wanneer zij allen ondertekend zijn en 	
	 treden gezamenlijk in werking vanaf de dag van de ondertekening van het laatst 		 	
	 ondertekende document.


	 	 


Titel van het werk

Scenarist(en)

Regisseur(s)

Hoofdcast

Erkenningsdatum van het werk afgeleverd door 
de Gemeenschap

Erkenningsnummer of -referentie van het werk 
afgeleverd door de Gemeenschap

Budget
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Opgemaakt te …………………………………… op …./…./…….. waarbij elke partij verklaart een 
exemplaar te hebben ontvangen.


De Tussenpersoon	 	 	 	 	 	 De Producent

Simply About Money CommV.	 	 	 	 ________________

Vertegenwoordigd door Sam Spegelaere	 	 	 ________________

Bestuurder	 	 	 	 	 	 	 vertegenwoordigd door


De Investeerder


_______________________________


_______________________________


Bijlage A: financieringsplan

Bijlage B: budget

Bijlage C: erkenning van het werk

Bijlage D: identificatie van het Producent

Bijlage E: RSZ-attest

Bijlage F: identificatie van de Investeerder

bijlage G: verzekeringsattest


Bijlages B & C: Jaarrekening Het NieuwsHuis 30/06/2020 & 31/12/2021
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JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van de neerlegging)

Naam: Bargoens NV

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Adres: Koppelstraat Nr: 41 Bus: 

Postnummer: 3060 Gemeente: Bertem

Land: België

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van: Gent, afdeling Gent

Internetadres: 

Ondernemingsnummer BE 0838.492.546

Datum 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.

26-01-2021

JAARREKENING IN EURO goedgekeurd door de algemene
vergadering van

27-01-2021

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 01-07-2019 tot 30-06-2020

Vorig boekjaar van 01-07-2018 tot 30-06-2019

De bedragen van het vorige boekjaar zijn identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn: 

VKT 2.2, VKT 6.2, VKT 6.7, VKT 6.9, VKT 7.1, VKT 7.2, VKT 8, VKT 9, VKT 10, VKT 11, VKT 12, VKT 13, VKT 14, VKT
15, VKT 16, VKT 17, VKT 18, VKT 19

1/16

20 

NAT.

29/01/2021

Datum neerlegging

BE 0838.492.546

Nr.

16

Blz.

EUR

D. 21028.00244 VKT 1.1



Deze jaarrekening betreft een vennootschap die onderworpen is aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019.

Vennootschappen die hun jaarrekening dienen op te stellen en neer te leggen volgens de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen gebruiken eveneens onderhavig model. Voor die jaarrekeningen geldt:

- “Wetboek van vennootschappen” moet worden gelezen als “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”

-
In de onderstaande secties verwijzen de artikelen uit het Wetboek van vennootschappen naar de volgende artikelen
uit het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Sectie Wetboek van Vennootschappen
Wetboek van vennootschappen en
verenigingen

VKT 8 art. 631, §2 en 632, §2 art. 7:225

VKT 13 art. 100, §1, 6°/3 art. 3:12 §1, 9°

VKT 14
art. 259, §1 en §3, art. 523 §1 en §3,
art.524/ter en art. 915, §1 en §3

art. 5:77, §1, art. 6:65, §1 art. 7:96, §1
en art. 7:103, §1

VKT 15 art. 261, 1ste en 3de lid art. 5:77, §1

VKT 16 art. 646, §2, 4de lid art. 7:231, 3de lid

VKT 17 art 938 en art. 1001 art. 15:29 en art. 16:27

VKT 18 art. 100, §1, 6°/1 art. 3:12, §1, 7°

- De rubriek 11 ‘Uitgiftepremies’ moet gelezen worden als Inbreng ‘Buiten kapitaal’.

-
De rubriek 6503 ‘Geactiveerde interesten’ moet gelezen worden als 6502 ‘Geactiveerde interesten’ volgens de
nieuwe minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel.

De vennootschap is niet een kapitaalloze vennootschap.

In het geval van een bedrijf zonder kapitaal is een uitsplitsing van de bedragen opgenomen onder rubriek 11
‘Uitgiftepremies’ volgens ‘Inbreng – Beschikbaar’ en ‘Inbreng - Onbeschikbaar' vereist.

Inbreng Boekjaar

Beschikbaar
Onbeschikbaar
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Nr. BE 0838.492.546 VKT 2.1

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN
COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN

AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

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

HAVET Lut

Klein Heidestraat 14
3370 Boutersem
BELGIË

Begin van het mandaat: 01-10-2017 Einde van het mandaat: 26-01-2021 Bestuurder

BARGOENS COMMV

BE 0647.796.583
Koppelstraat 37
3060 Bertem
BELGIË

Begin van het mandaat: 01-04-2016 Bestuurder

Direct of indirect vertegenwoordigd door:

ERIC Goens

Koppelstraat 37
3060 Bertem
BELGIË
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Nr. BE 0838.492.546 VKT 3.1

JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA
OPRICHTINGSKOSTEN 20

VASTE ACTIVA 21/28 654.489 750.478
Immateriële vaste activa 6.1.1 21 0 14.617
Materiële vaste activa 6.1.2 22/27 250.172 286.277

Terreinen en gebouwen 22 100.091 118.959
Installaties, machines en uitrusting 23 4.170 6.930
Meubilair en rollend materieel 24 46.231 45.315
Leasing en soortgelijke rechten 25

Overige materiële vaste activa 26 99.680 115.072
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27

Financiële vaste activa 6.1.3 28 404.318 449.584
VLOTTENDE ACTIVA 29/58 3.007.520 1.680.097
Vorderingen op meer dan één jaar 29

Handelsvorderingen 290

Overige vorderingen 291

Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 1.334.332 627.177
Voorraden 30/36

Bestellingen in uitvoering 37 1.334.332 627.177
Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 372.276 507.503

Handelsvorderingen 40 312.889 496.631
Overige vorderingen 41 59.388 10.872

Geldbeleggingen 50/53

Liquide middelen 54/58 1.214.228 540.642
Overlopende rekeningen 490/1 86.684 4.775

TOTAAL VAN DE ACTIVA 20/58 3.662.009 2.430.575
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Nr. BE 0838.492.546 VKT 3.2

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN 10/15 266.453 507.905
Kapitaal 10 0 11.875

Geplaatst kapitaal 100 0 26.875
Niet-opgevraagd kapitaal 101 0 15.000

Uitgiftepremies 11 11.875 0
Herwaarderingsmeerwaarden 12

Reserves 13 254.578 496.030
Wettelijke reserve 130 0 2.688
Onbeschikbare reserves 131 2.688 0

Voor eigen aandelen 1310

Andere 1311 2.688 0
Belastingvrije reserves 132 18.750 18.750
Beschikbare reserves 133 233.141 474.592

Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) 14

Kapitaalsubsidies 15

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het
netto-actief 19

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE
BELASTINGEN 16

Voorzieningen voor risico's en kosten 160/5

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160

Fiscale lasten 161

Grote herstellings- en onderhoudswerken 162

Milieuverplichtingen 163

Overige risico's en kosten 164/5

Uitgestelde belastingen 168

SCHULDEN 17/49 3.395.556 1.922.670
Schulden op meer dan één jaar 6.3 17 60.031 73.616

Financiële schulden 170/4 60.031 73.616
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke
schulden 172/3 60.031 73.616
Overige leningen 174/0

Handelsschulden 175

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 176

Overige schulden 178/9

Schulden op ten hoogste één jaar 6.3 42/48 2.912.804 1.741.053
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen 42 13.585 13.060
Financiële schulden 43

Kredietinstellingen 430/8

Overige leningen 439

Handelsschulden 44 342.965 315.779
Leveranciers 440/4 342.965 315.779
Te betalen wissels 441

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 46 1.684.569 862.962
Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten 45 17.321 49.252

Belastingen 450/3 17.321 46.252
Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 0 3.000

Overige schulden 47/48 854.363 500.000
Overlopende rekeningen 492/3 422.722 108.000

TOTAAL VAN DE PASSIVA 10/49 3.662.009 2.430.575
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Nr. BE 0838.492.546 VKT 4

RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten
Brutomarge (+)/(-) 9900 1.582.736 2.991.339

Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 76A 9.386 0
Omzet 70

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten
en diverse goederen 60/61

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) 6.4 62

Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa 630 1.163.711 2.611.601
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen
in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) (+)/(-) 631/4

Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) 635/8

Andere bedrijfskosten 640/8 11.169 12.177
Als herstructureringskosten geactiveerde
bedrijfskosten (-) 649

Niet-recurrente bedrijfskosten 66A 0 804
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-) 9901 407.856 366.757
Financiële opbrengsten 6.4 75/76B 307.696 668.464

Recurrente financiële opbrengsten 75 307.696 668.464
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies 753 300.000 658.700

Niet-recurrente financiële opbrengsten 76B

Financiële kosten 6.4 65/66B 4.404 4.506
Recurrente financiële kosten 65 4.404 4.506
Niet-recurrente financiële kosten 66B

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-) 9903 711.148 1.030.715
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 780

Overboeking naar de uitgestelde belastingen 680

Belastingen op het resultaat (+)/(-) 67/77 102.600 156.334
Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9904 608.548 874.381
Onttrekking aan de belastingvrije reserves 789

Overboeking naar de belastingvrije reserves 689

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905 608.548 874.381
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Nr. BE 0838.492.546 VKT 5

RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen winst (verlies) (+)/(-) 9906 608.548 874.381
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905 608.548 874.381
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)/(-) 14P

Onttrekking aan het eigen vermogen 791/2 241.452 0
Toevoeging aan het eigen vermogen 691/2 0 374.381

aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 691

aan de wettelijke reserve 6920

aan de overige reserves 6921 0 374.381
Over te dragen winst (verlies) (+)/(-) 14

Tussenkomst van de vennoten in het verlies 794

Uit te keren winst 694/7 850.000 500.000
Vergoeding van het kapitaal 694 500.000 0
Bestuurders of zaakvoerders 695 350.000 500.000
Werknemers 696

Andere rechthebbenden 697
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Nr. BE 0838.492.546 VKT 6.1.1

TOELICHTING
STAAT VAN DE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8059P XXXXXXXXXX 3.650.343
Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8029 1.036.304
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8039

Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8049

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8059 4.686.647
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8129P XXXXXXXXXX 3.635.726
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8079 1.050.920
Teruggenomen 8089

Verworven van derden 8099

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8109

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8119

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8129 4.686.647

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 21 0
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Nr. BE 0838.492.546 VKT 6.1.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

MATERIËLE VASTE ACTIVA
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8199P XXXXXXXXXX 1.019.580
Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8169 92.604
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8179 71.660
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8189

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8199 1.040.524
Meerwaarden per einde van het boekjaar 8259P XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8219

Verworven van derden 8229

Afgeboekt 8239

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8249

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8259

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8329P XXXXXXXXXX 733.303
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8279 112.791
Teruggenomen 8289

Verworven van derden 8299

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8309 55.742
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8319

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8329 790.352

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 22/27 250.172
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Nr. BE 0838.492.546 VKT 6.1.3

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8395P XXXXXXXXXX 449.584
Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen 8365

Overdrachten en buitengebruikstellingen 8375

Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8385

Andere mutaties (+)/(-) 8386

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8395 449.584
Meerwaarden per einde van het boekjaar 8455P XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8415

Verworven van derden 8425

Afgeboekt 8435

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8445

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8455

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8525P XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8475

Teruggenomen 8485

Verworven van derden 8495

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8505

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8515

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8525 0
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8555P XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar (+)/(-) 8545 45.266
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8555 45.266

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 28 404.318
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Nr. BE 0838.492.546 VKT 6.3

STAAT VAN DE SCHULDEN

Codes Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD
VAN MEER DAN ÉÉN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD
Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42 13.585
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5
jaar 8912 60.031
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar 8913

GEWAARBORGDE SCHULDEN
Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

Financiële schulden 8921

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden 891

Overige leningen 901

Handelsschulden 8981

Leveranciers 8991

Te betalen wissels 9001

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 9011

Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 9021

Overige schulden 9051

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden 9061

Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op
activa van de onderneming

Financiële schulden 8922 73.616
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden 892 73.616
Overige leningen 902

Handelsschulden 8982

Leveranciers 8992

Te betalen wissels 9002

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 9012

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 9022

Belastingen 9032

Bezoldigingen en sociale lasten 9042

Overige schulden 9052

Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk
beloofd op activa van de onderneming 9062 73.616
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Nr. BE 0838.492.546 VKT 6.4

RESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

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

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten 9087

OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE
OMVANG OF UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN
Niet-recurrente opbrengsten 76 9.386 0

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 76A 9.386 0
Niet-recurrente financiële opbrengsten 76B

Niet-recurrente kosten 66 0 804
Niet-recurrente bedrijfskosten 66A 0 804
Niet-recurrente financiële kosten 66B

FINANCIËLE RESULTATEN
Geactiveerde interesten 6503
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Nr. BE 0838.492.546 VKT 6.5

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 9149

Waarvan
Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop 9150

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

Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa 9161

Bedrag van de inschrijving 9171

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving 9181

Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa 9191

Zekerheden op de nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa 9201

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 9162

Bedrag van de inschrijving 9172

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving 9182

Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa 9192

Zekerheden op de nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa 9202

Boekjaar

BEDRAG, AARD EN VORM VAN BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE
BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN

REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE
PERSONEELS- OF DIRECTIELEDEN
Beknopte beschrijving

Genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken

Code Boekjaar

PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN GEDRAGEN
Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk 9220

Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

Boekjaar

AARD EN ZAKELIJK DOEL VAN BUITENBALANS REGELINGEN
Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn
en voor zover de openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de
beoordeling van de financiële positie van de vennootschap
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Nr. BE 0838.492.546 VKT 6.5

Boekjaar

ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN MET
INBEGRIP VAN DEZE DIE NIET KUNNEN WORDEN BECIJFERD

Lid van de BTW-eenheid met BTW-nummer BE.0684.514.548 0
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Nr. BE 0838.492.546 VKT 6.6

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN, BESTUURDERS,
ZAAKVOERDERS EN COMMISSARIS(SEN)

Codes Boekjaar

VERBONDEN OF GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN
Waarborgen toegestaan in hun voordeel 9294

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel 9295

BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN
DIE DE ONDERNEMING RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS
CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF
ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF
ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN
Uitstaande vorderingen op deze personen 9500 409.775

Voornaamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel
afgeloste of afgeschreven bedragen of bedragen waarvan werd afgezien

R/C: onbepaalde tijd - intrest 2%
Lening: bepaalde tijd - intrest 1%
R/C zaakvoerder - intrest 8,78 %

Waarborgen toegestaan in hun voordeel 9501

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel 9502

Boekjaar

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

Boekjaar

TRANSACTIES BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN DIE DIRECT OF INDIRECT
ZIJN AANGEGAAN
Met de personen die een deelneming in de vennootschap in eigendom hebben

Aard van de transactie

Met de ondernemingen waarin de vennootschap zelf een deelneming heeft
Aard van de transactie
Bij gebrek aan wettelijke criteria die toelaten om de transacties met verbonden partijen buiten normale
marktvoorwaarden te inventariseren, kon geen enkele informatie worden opgenomen. 0

Met de leden van de leidinggevende, toezichthoudende of bestuursorganen van de vennootschap
Aard van de transactie
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Nr. BE 0838.492.546 VKT 6.8

WAARDERINGSREGELS

I. Beginsel
De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het
 Wetboek vennootschappen en verenigingen.

De waarderingsregels werden ten opzichte van het vorige boekjaar qua verwoording of toepassing niet gewijzigd. 

De resultatenrekening wordt niet op belangrijke wijze beïnvloed door opbrengsten en kosten die aan een vorig boekjaar moeten worden
 toegerekend. 

De cijfers van het boekjaar zijn niet vergelijkbaar met die van het vorige boekjaar en wel om de volgende reden:
Ten gevolge de inwerkingtreding van het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen sinds 01/01/2020 werden het kapitaal en de
 wettelijke reserve van rechtswege omgevormd naar respectievelijk een onbeschikbare inbreng buiten kapitaal en een statutair onbeschikbare
 reserve.

II. Bijzondere regels

Materiële vaste activa:
In de loop van het boekjaar werden geen materiële vaste activa geherwaardeerd.   

Afschrijvingen geboekt tijdens het jaar

Overige rechten: D - NG - 6,67% - 20,00% - 0,00% - 0,00%Overige rechten: L - NG - 20,00% - 20,00% - 20,00% - 100,00%
Inst., machines en uitr.:
L - NG - 33,33% - 33,33% -  - 
Rollend materieel:
L - NG - 20,00% - 20,00% -  - 

Kantoor en meubilair:
L - NG - 20,00% - 33,33% -  - 

Andere mva:
L - NG - 20,00% - 33,33% -  - 
:
D - NG - 10,00% - 10,00% - 0,00% - 0,00%
Financiële vaste activa:
In de loop van het boekjaar werden geen deelnemingen geherwaardeerd. 

Schulden:
De passiva bevatten geen schulden op lange termijn, zonder of met een abnormaal lage rente. 
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JAARREKENING EN/OF ANDERE OVEREENKOMSTIG
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN

VERENIGINGEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van de neerlegging)

Naam : Bargoens

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Adres : Koppelstraat Nr : 41 Bus :

Postnummer : 3060 Gemeente : Bertem

Land : België

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Gent

Internetadres :

E-mailadres :

Ondernemingsnummer 0838.492.546

Datum van de neerlegging van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de
oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt

03-02-2021

Deze neerlegging betreft :

de JAARREKENING in EURO goedgekeurd door de algemene vergadering van 06-05-2022

de ANDERE DOCUMENTEN

met betrekking tot

het boekjaar dat de periode dekt van 01-07-2020 tot 31-12-2021

het vorige boekjaar van de jaarrekening van 01-07-2019 tot 30-06-2020

De bedragen van het vorige boekjaar zijn identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn :

2022-20043616 0838492546 2021 EUR 22.18.18 m01-f 02/06/2022 18 VKT-kap 1

Page 1 of 18
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13,  VKT-kap 14,  VKT-kap 15,  VKT-kap 16,  VKT-kap 17



LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

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

vennootschap

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN EN
VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF

CORRECTIE

Havet Lut
Klein Heidestraat 14
3370 Boutersem
BELGIË
Begin van het mandaat : 2017-10-01 Einde van het mandaat : 2021-01-26 Bestuurder

TV-EGO CommV
0647796583

Koppelstraat 37
3060 Bertem
BELGIË
Begin van het mandaat : 2016-04-01 Einde van het mandaat : Bestuurder

Direct of indirect vertegenwoordigd door :

GOENS Eric
Koppelstraat 37
3060 Bertem
BELGIË

N° 0838492546 VKT-kap 2.1
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VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

 
 
Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie 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.
 
De jaarrekening werd niet geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris is.
 
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 vennootschap*,
B. Het opstellen van de jaarrekening*,
C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of
D. Het corrigeren van de jaarrekening.
 
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 elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het
Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht.
 
(* Facultatieve vermelding.)
 

Naam, voornamen, beroep en woonplaats Lidmaatschapsnummer Aard van de opdracht (A, B,
C en/of D)

N° 0838492546 VKT-kap 2.2
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BALANS NA WINSTVERDELING

JAARREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

OPRICHTINGSKOSTEN 20

VASTE ACTIVA 21/28 970.279 654.489

Immateriële vaste activa 6.1.1 21

Materiële vaste activa 6.1.2 22/27 188.994 250.172

Terreinen en gebouwen 22 81.801 100.091

Installaties, machines en uitrusting 23 10.683 4.170

Meubilair en rollend materieel 24 39.414 46.231

Leasing en soortgelijke rechten 25

Overige materiële vaste activa 26 57.096 99.680

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27

Financiële vaste activa 6.1.3 28 781.285 404.318

VLOTTENDE ACTIVA 29/58 3.535.308 3.007.520

Vorderingen op meer dan één jaar 29

Handelsvorderingen 290

Overige vorderingen 291

Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 1.587.572 1.334.332

Voorraden 30/36

Bestellingen in uitvoering 37 1.587.572 1.334.332

Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 180.303 372.276

Handelsvorderingen 40 146.368 312.889

Overige vorderingen 41 33.934 59.388

Geldbeleggingen 50/53

Liquide middelen 54/58 1.743.870 1.214.228

Overlopende rekeningen 490/1 23.564 86.684

TOTAAL VAN DE ACTIVA 20/58 4.505.586 3.662.009

N° 0838492546 VKT-kap 3.1
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN 10/15 600.046 266.453

Inbreng 10/11 61.500 11.875

Kapitaal 10 61.500 0

Geplaatst kapitaal 100 61.500 0

Niet-opgevraagd kapitaal 101

Buiten kapitaal 11 0 11.875

Uitgiftepremies 1100/10

Andere 1109/19 0 11.875

Herwaarderingsmeerwaarden 12

Reserves 13 538.546 254.578

Onbeschikbare reserves 130/1 6.150 2.688

Wettelijke reserve 130 6.150 0

Statutair onbeschikbare reserves 1311 0 2.688

Inkoop eigen aandelen 1312

Financiële steunverlening 1313

Andere 1319

Belastingvrije reserves 132 18.750 18.750

Beschikbare reserves 133 513.646 233.141

Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) 14 0 0

Kapitaalsubsidies 15

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-

actief
19

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 16

Voorzieningen voor risico's en kosten 160/5

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160

Belastingen 161

Grote herstellings- en onderhoudswerken 162

Milieuverplichtingen 163

Overige risico's en kosten 164/5

Uitgestelde belastingen 168

N° 0838492546 VKT-kap 3.2
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

SCHULDEN 17/49 3.905.541 3.395.556

Schulden op meer dan één jaar 6.3 17 38.621 60.031

Financiële schulden 170/4 38.621 60.031

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden 172/3 38.621 60.031

Overige leningen 174/0

Handelsschulden 175

Vooruitbetalingen op bestellingen 176

Overige schulden 178/9

Schulden op ten hoogste één jaar 6.3 42/48 3.277.240 2.912.804

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42 14.413 13.585

Financiële schulden 43

Kredietinstellingen 430/8

Overige leningen 439

Handelsschulden 44 353.264 342.965

Leveranciers 440/4 353.264 342.965

Te betalen wissels 441

Vooruitbetalingen op bestellingen 46 1.597.901 1.684.569

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 45 98.987 17.321

Belastingen 450/3 98.987 17.321

Bezoldigingen en sociale lasten 454/9

Overige schulden 47/48 1.212.675 854.363

Overlopende rekeningen 492/3 589.680 422.722

TOTAAL VAN DE PASSIVA 10/49 4.505.586 3.662.009

N° 0838492546 VKT-kap 3.2
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RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten

Brutomarge (+)/(-) 9900 3.185.007 1.582.736

Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 76A 0 9.386

Omzet 70

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en
diverse goederen

60/61

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) 62

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten,
op immateriële en materiële vaste activa

630 1.713.113 1.163.711

Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in
uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen)

(+)/(-) 631/4

Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen)

(+)/(-) 635/8

Andere bedrijfskosten 640/8 8.763 11.169

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-) 649

Niet-recurrente bedrijfskosten 66A

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-) 9901 1.463.132 407.856

Financiële opbrengsten 6.4 75/76B 411.056 307.696

Recurrente financiële opbrengsten 75 411.056 307.696

Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies 753 400.000 300.000

Niet-recurrente financiële opbrengsten 76B

Financiële kosten 6.4 65/66B 10.424 4.404

Recurrente financiële kosten 65 10.424 4.404

Niet-recurrente financiële kosten 66B

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-) 9903 1.863.764 711.148

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 780

Overboeking naar de uitgestelde belastingen 680

Belastingen op het resultaat (+)/(-) 67/77 317.672 102.600

Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9904 1.546.093 608.548

Onttrekking aan de belastingvrije reserves 789

Overboeking naar de belastingvrije reserves 689

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905 1.546.093 608.548
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RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen winst (verlies) (+)/(-) 9906 1.546.093 608.548

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) (9905) 1.546.093 608.548

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)/(-) 14P

Onttrekking aan het eigen vermogen 791/2 0 241.452

Toevoeging aan het eigen vermogen 691/2 333.593 0

aan de inbreng 691

aan de wettelijke reserve 6920 6.150 0

aan de overige reserves 6921 327.443 0

Over te dragen winst (verlies) (+)/(-) (14) 0 0

Tussenkomst van de vennoten in het verlies 794

Uit te keren winst 694/7 1.212.500 850.000

Vergoeding van de inbreng 694 600.000 500.000

Bestuurders of zaakvoerders 695 612.500 350.000

Werknemers 696

Andere rechthebbenden 697
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TOELICHTING

 
STAAT VAN DE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8059P XXXXXXXXXX 4.686.647

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8029 1.578.697

Overdrachten en buitengebruikstellingen 8039 1.371.669

Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8049

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8059 4.893.674

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8129P XXXXXXXXXX 4.686.647

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8079 1.578.697

Teruggenomen 8089

Verworven van derden 8099

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8109 1.371.669

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8119

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8129 4.893.674

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR (21)
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8199P XXXXXXXXXX 1.040.524

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8169 81.371

Overdrachten en buitengebruikstellingen 8179 13.457

Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8189

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8199 1.108.438

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8259P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8219

Verworven van derden 8229

Afgeboekt 8239

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8249

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8259

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8329P XXXXXXXXXX 790.352

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8279 134.475

Teruggenomen 8289

Verworven van derden 8299

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8309 5.383

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8319

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8329 919.444

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR (22/27) 188.994
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8395P XXXXXXXXXX 404.318

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen 8365

Overdrachten en buitengebruikstellingen 8375

Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8385

Andere mutaties (+)/(-) 8386 376.967

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8395 781.285

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8455P XXXXXXXXXX 0

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8415

Verworven van derden 8425

Afgeboekt 8435

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8445

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8455 0

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8525P XXXXXXXXXX 0

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8475

Teruggenomen 8485

Verworven van derden 8495

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8505

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8515

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8525 0

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8555P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar (+)/(-) 8545

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8555

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR (28) 781.285
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STAAT VAN DE SCHULDEN

Codes Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN ÉÉN

JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen (42) 14.413

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar 8912 38.621

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar 8913

GEWAARBORGDE SCHULDEN (BEGREPEN IN DE POSTEN 17 EN 42/48 VAN DE PASSIVA)

Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

Financiële schulden 8921

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden 891

Overige leningen 901

Handelsschulden 8981

Leveranciers 8991

Te betalen wissels 9001

Vooruitbetalingen op bestellingen 9011

Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 9021

Overige schulden 9051

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden 9061

Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de

vennootschap

Financiële schulden 8922 53.035

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden 892 53.035

Overige leningen 902

Handelsschulden 8982

Leveranciers 8992

Te betalen wissels 9002

Vooruitbetalingen op bestellingen 9012

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 9022

Belastingen 9032

Bezoldigingen en sociale lasten 9042

Overige schulden 9052

Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa

van de vennootschap
9062 53.035
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RESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PERSONEEL

Werknemers waarvoor de vennootschap een DIMONA-verklaring heeft ingediend

of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten 9087

OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF

UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN

Niet-recurrente opbrengsten 76 0 9.386

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten (76A) 0 9.386

Niet-recurrente financiële opbrengsten (76B)

Niet-recurrente kosten 66

Niet-recurrente bedrijfskosten (66A)

Niet-recurrente financiële kosten (66B)

FINANCIËLE RESULTATEN

Geactiveerde interesten 6502
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Codes Boekjaar

DOOR DE VENNOOTSCHAP GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE

ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN
9149

Waarvan

Door de vennootschap geëndosseerde handelseffecten in omloop 9150

ZAKELIJKE ZEKERHEDEN

Zakelijke zekerheden die door de vennootschap op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk

beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de vennootschap

Hypotheken

Boekwaarde van de bezwaarde activa 91611 81.801

Bedrag van de inschrijving 91621 50.000

Voor de onherroepelijke mandaten tot hypothekeren, het bedrag waarvoor de volmachthebber krachtens het
mandaat inschrijving mag nemen

91631 368.212

Pand op het handelsfonds

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd en waarvoor registratie plaatsvindt 91711

Voor de onherroepelijke mandaten tot verpanding van het handelsfonds, het bedrag waarvoor de
volmachthebber krachtens het mandaat tot registratie mag overgaan

91721

Pand op andere activa of onherroepelijke mandaten tot verpanding van andere activa

Boekwaarde van de bezwaarde activa 91811

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd 91821

Gestelde of onherroepelijk beloofde zekerheden op nog te verwerven activa

Bedrag van de betrokken activa 91911

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd 91921

Voorrecht van de verkoper

Boekwaarde van het verkochte goed 92011

Bedrag van de niet-betaalde prijs 92021
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Codes Boekjaar

Zakelijke zekerheden die door de venootschap op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk

beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden

Hypotheken

Boekwaarde van de bezwaarde activa 91612

Bedrag van de inschrijving 91622

Voor de onherroepelijke mandaten tot hypothekeren, het bedrag waarvoor de volmachthebber krachtens het
mandaat inschrijving mag nemen

91632

Pand op het handelsfonds

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd en waarvoor registratie plaatsvindt 91712

Voor de onherroepelijke mandaten tot verpanding van het handelsfonds, het bedrag waarvoor de
volmachthebber krachtens het mandaat tot registratie mag overgaan

91722

Pand op andere activa of onherroepelijke mandaten tot verpanding van andere activa

Boekwaarde van de bezwaarde activa 91812

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd 91822

Gestelde of onherroepelijk beloofde zekerheden op nog te verwerven activa

Bedrag van de betrokken activa 91912

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd 91922

Voorrecht van de verkoper

Boekwaarde van het verkochte goed 92012

Bedrag van de niet-betaalde prijs 92022

Boekjaar

BEDRAG, AARD EN VORM VAN BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE
VERPLICHTINGEN

REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF
DIRECTIELEDEN

Beknopte beschrijving

Genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken
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Codes Boekjaar

PENSIOENEN DIE DOOR DE VENNOOTSCHAP ZELF WORDEN GEDRAGEN

Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk 9220

Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

Boekjaar

AARD EN ZAKELIJK DOEL VAN BUITENBALANS REGELINGEN

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

Boekjaar

ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN (met inbegrip van deze die niet
kunnen worden becijferd)

Lid van de BTW-eenheid met BTW-nummer BE.0684.514.548, de vennootschap is hoofdelijk aansprakelijk voor de btw-schuld van de
leden van de eenheid.

0
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BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN, BESTUURDERS,

ZAAKVOERDERS EN COMMISSARIS(SEN)

Codes Boekjaar

VERBONDEN OF GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN

Waarborgen toegestaan in hun voordeel 9294

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel 9295

BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE VENNOOTSCHAP

RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE

ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF

ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN

Uitstaande vorderingen op deze personen 9500 8.944

Voornaamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel afgeloste of
afgeschreven bedragen of bedragen waarvan werd afgezien

Betreffende de rekening-courant van de bestuurder van onbepaalde looptijd  aan wettelijke intrestvoet van 10,20% tot en
met 31/12/2021 en 6,48% vanaf 01/01/2022.

Waarborgen toegestaan in hun voordeel 9501

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel 9502

Boekjaar

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

Boekjaar

TRANSACTIES BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN DIE DIRECT OF INDIRECT ZIJN AANGEGAAN

Met de personen die een deelneming in de vennootschap in eigendom hebben
Aard van de transactie

Bij gebrek aan wettelijke criteria die toelaten om de transacties met verbonden partijen buiten normale marktvoorwaarden te
inventariseren, kon geen enkele informatie worden opgenomen.

0

Met de ondernemingen waarin de vennootschap zelf een deelneming heeft
Aard van de transactie

Met de leden van de leidinggevende, toezichthoudende of bestuursorganen van de vennootschap
Aard van de transactie

Bij gebrek aan wettelijke criteria die toelaten om de transacties met verbonden partijen buiten normale marktvoorwaarden te
inventariseren, kon geen enkele informatie worden opgenomen.

0
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WAARDERINGSREGELS

 

I. Beginsel

De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.

De waarderingsregels werden ten opzichte van het vorige boekjaar qua verwoording of toepassing niet gewijzigd.

De resultatenrekening wordt niet op belangrijke wijze beïnvloed door opbrengsten en kosten die aan een vorig boekjaar moeten worden toegerekend.

De cijfers van het boekjaar zijn niet vergelijkbaar met die van het vorige boekjaar en wel om de volgende reden:
Het betreft een verlengd boekjaar lopende van 01/07/2020 tot en met 31/12/2021.

II. Bijzondere regels

Materiële vaste activa:
In de loop van het boekjaar werden geen materiële vaste activa geherwaardeerd.
Afschrijvingen geboekt tijdens het jaar

Overige rechten:
D - NG - 6,67% - 20,00% - 0,00% - 0,00%

Overige rechten:
L - NG - 20,00% - 20,00% - 100,00% - 100,00%

Installaties, machines en uitrusting:
L - NG - 20,00% - 33,33% - 100,00% - 100,00%

Rollend materieel:
L - NG - 20,00% - 20,00% - 20,00% - 20,00%

Kantoormaterieel en meubilair:
L - NG - 20,00% - 33,33% - 20,00% - 100,00%

Andere materiële vaste activa:
L - NG - 33,33% - 33,33% - 20,00% - 100,00%

:
D - NG - 10,00% - 10,00% - 0,00% - 0,00%

Financiële vaste activa:
In de loop van het boekjaar werden geen deelnemingen geherwaardeerd.
Schulden:
De passiva bevatten geen schulden op lange termijn, zonder of met een abnormaal lage rente.
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