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Waarschuwing
Het Aanbod is gebaseerd op artikel 194ter WIB92, dat voor het laatst werd gewijzigd door de wet van 26
mei 2016 en dat gekend staat als de “Tax Shelter”.
o

o

o

o

o
o

De Belegging houdt bepaalde risico’s in. De risicofactoren worden beschreven in de
Samenvatting alsook in Deel 2. Risicofactoren. Het belangrijkste risico betreft het niet of slechts
gedeeltelijk verkrijgen van het Fiscaal en Financieel rendement. Potentiële Beleggers dienen het
Prospectus, en in het bijzonder de passages over de risicofactoren, aandachtig te lezen alvorens
in te schrijven op dit Aanbod.
Dit Aanbod richt zich tot rechtspersonen die aanspraak kunnen maken op een vrijstelling van de
belastbare winst overeenkomstig artikel 194ter WIB92 en die in België onderworpen zijn aan
de vennootschapsbelasting of belasting van niet-inwoners (vennootschappen).
De voorbeelden in dit Prospectus gaan uit van de standaard aanslagvoet in de
vennootschapsbelasting van 33,99%. In dat geval bedraagt het Fiscaal rendement 5,369%.
Indien de Belegger een andere aanslagvoet geniet, kan het rendement aanzienlijk minder of zelfs
negatief zijn, met name -22,562 % voor een aanslagvoet van 24,98% en -1,017% voor een
aanslagvoet van 31,93%.
De rendementen die voorgesteld worden in dit Prospectus zijn geen actuariële rendementen
maar totale opbrengsten die worden ontvangen op basis van een investeringshorizon die op zijn
beurt afhankelijk is van het tijdstip van realisatie van het Fiscaal en Financieel rendement. De
voorgestelde rendementen in dit Prospectus gaan uit van een Belegging gedaan tot 31 december
2017 en een investeringsduur van 18 maanden. De voorgestelde rendementen zullen lager zijn
indien de looptijd van de investering minder dan 18 maanden bedraagt. Vanaf 1 januari 2018 zal
het netto Financieel rendement over de volledige looptijd van de investering dienen te worden
herberekend overeenkomstig de bepalingen van artikel 194ter WIB92. Dit als gevolg van een
wijziging van de toepasselijke EURIBOR 12 maanden en haar impact op de interestvergoeding.
Indien de toepasselijke EURIBOR 12 maanden negatief wordt, zal dit ook negatieve gevolgen
hebben voor het Financieel rendement.
De Belegging is een storting zonder terugbetaling op termijn en impliceert geen deelname in het
kapitaal van de Aanbieder, zijnde Lum.Invest. De Aanbieder verbindt er zich enkel toe om een
financiële vergoeding (het Financieel rendement) te betalen en zijn verplichtingen na te komen
met het oog op de aflevering van het Tax Shelter-attest en het daaraan verbonden Fiscaal
rendement.
De balans van Lum.Invest vertoont op 30 juni 2017 een negatief eigen vermogen, waardoor de
bepalingen van artikel 332 en 333 van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing zijn.
De informatie in dit Prospectus vat de toepasselijke fiscale bepalingen slechts samen. Bovendien
kunnen deze bepalingen op elk moment gewijzigd worden. De Belegger dient zelf na te gaan of
hij voldoet aan alle wettelijke voorwaarden om te kunnen investeren op basis van het Aanbod
en om het volledig Fiscaal rendement te kunnen genieten. Het wordt de Belegger aanbevolen om
zijn juridische, financiële en fiscale toestand, evenals zijn belang om aan de voorgestelde
Belegging deel te nemen, te onderzoeken en dit eventueel in samenspraak met zijn raadgevers.
Indien de Belegger beslist in te gaan op dit Aanbod, zal de Belegger gebonden zijn door de

bepalingen van de Raamovereenkomst die hij met de Aanbieder en de Productievennootschap
zal ondertekenen.

Het Aanbod is gebaseerd op artikel 194ter WIB92, dat voor het laatst werd gewijzigd door de wet van 26
mei 2016 en dat algemeen bekend staat als de “Tax Shelter”. Een kopij van de huidige wettekst is
opgenomen in Bijlage 1 aan dit Prospectus.
Het maximumbedrag van het Aanbod werd vastgesteld op € 9,5 miljoen. Elke vennootschap kan per
boekjaar een bedrag investeren dat minimaal € 5.000 en maximaal € 241.935 bedraagt.
Het Aanbod loopt vanaf 19 december 2017 en wordt van rechtswege afgesloten wanneer Beleggers voor
het maximumbedrag van het Aanbod Raamovereenkomsten hebben onderschreven, of op 18 december
2018 als op die datum het maximumbedrag niet werd bereikt.
Met toepassing van artikel 43 van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van
beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een
gereglementeerde markt, en krachtens artikel 194ter, § 12 van het WIB 1992, heeft de FSMA dit Prospectus
op 19 december 2017 goedgekeurd. Deze goedkeuring houdt geen enkele beoordeling in van de
opportuniteit of de kwaliteit van de verrichting, noch van de toestand van degene die ze realiseert.
Dit Prospectus is vertaald naar het Frans onder de verantwoordelijkheid van de Aanbieder. In zijn
contractuele relatie met de Aanbieder en de Productievennootschap kan de Belegger zich beroepen op de
Franse vertaling van het Prospectus.
Het Prospectus en de vertaalde versie worden kosteloos ter beschikking gesteld aan de Beleggers op de
exploitatiezetel van Lum.Invest en kunnen op eenvoudig verzoek worden aangevraagd bij Lum.Invest op
het nummer +32 (0) 9 277 05 20 of via email op info@luminvest.be. Dit Prospectus en de vertaalde versie
zijn eveneens beschikbaar via het internet, op de volgende websites: www.luminvest.be en www.fsma.be.
Dit Aanbod wordt enkel gedaan in België.
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DEFINITIES
Aanbieder of Lum.Invest

De Tussenpersoon Lum.Invest die het huidig Prospectus uitgeeft met
het oog op het inzamelen van fondsen onder het Tax Shelter-stelsel.

Aanbiedingsperiode

De periode gedurende dewelke het Aanbod loopt, met name vanaf 19
december 2017 tot en met 18 december 2018, of desgevallend tot
op de datum van vervroegde afsluiting indien het maximumbedrag
van € 9,5 miljoen wordt bereikt.

Aanbod

Het voorstel dat Lum.Invest op basis van dit Prospectus doet aan de
Belegger om te beleggen in één of meerdere Audiovisuele
Productie(s) ge(co)produceerd door de Productievennootschap
gedurende de Aanbiedingsperiode.

Artikel 194ter WIB92

Artikel 194ter van het Belgisch Wetboek op de Inkomstenbelastingen
1992, zoals ingevoerd door artikel 128 van de programmawet van 2
augustus 2002 en gewijzigd door artikel 291 van de programmawet
van 22 december 2003, en laatst gewijzigd door de wet van 26 mei
2016. Het artikel is opgenomen als Bijlage 1: Artikel 194ter WIB92
bij dit Prospectus.

Audiovisuele Productie(s)

Door de Gemeenschap Erkend(e) Europe(e)s(e) audiovisue(e)l(e)
werk(en), zoals bioscoopfilms en televisieseries en die voldoet
(voldoen) aan de criteria beschreven in dit Prospectus en Artikel
194ter, § 1, 4° WIB92.

Belastbare gereserveerde winst

De toename van alle belaste reserves van de Belegger gedurende het
boekjaar waarin hij de Raamovereenkomst tekent.

Belegger

De Belgische vennootschap (of de Belgische vestiging van een
buitenlandse vennootschap) die voldoet aan de voorschriften van
artikel 194ter, §1, 1° WIB92, en die zich door middel van een
Raamovereenkomst verbindt met de Productievennootschap, om zo
één of meerdere Tax Shelter-attesten te kunnen genieten via één of
meerdere Audiovisuele Productie(s).

Belegging

Het bedrag waarvoor de Belegger zich verbindt om aan de productie
van één of meerdere Audiovisuele Productie(s) deel te nemen,
overeenkomstig de bepalingen van de Raamovereenkomst, met het
oog op het bekomen van één of meerdere Tax Shelter-attesten. De
Belegging bedraagt minimaal € 5.000 en maximaal € 241.935. De
Belegging verschaft geen enkel recht op de inkomsten van de
Audiovisuele Productie(s) en impliceert in geen geval een financiële
deelneming in het kapitaal van een rechtspersoon.

Belgische uitgaven

De productie- en exploitatieuitgaven, overeenkomstig
voorschriften van artikel 194ter, § 1, 7° WIB92.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De verzekering afgesloten door Lunanime BVBA en Lum.Invest BVBA
ter dekking van diverse risico’s voortvloeiend uit hun professionele
activiteiten.

Budget

Het totale uitgavenbudget nodig om de productie van de
Audiovisuele Productie(s) te verzekeren.

Datum van afsluiten

de

De datum waarop de Raamovereenkomst wordt ondertekend tussen
de Productievennootschap en de Belegger, met de tussenkomst van
de Aanbieder.
Definitieve (fiscale) vrijstelling

De fiscale vrijstelling die door de Belegger op definitieve wijze wordt
bekomen en die gelijk is aan 150% van de Fiscale waarde van het Tax
Shelter-attest dat hem werd uitgereikt. Deze vrijstelling dient gelijk
te zijn aan de Tijdelijke vrijstelling geregistreerd in het jaar van het
afsluiten van de Raamovereenkomst, zijnde 310% van de Belegging.

Erkenningsattest

Attest uitgaande van de bevoegde Gemeenschap dat verklaart dat een
Audiovisuele Productie voldoet aan de voorwaarden van artikel
194ter, § 1, 4° WIB92, nl. de voorwaarden van een “Europees” werk,
dat in aanmerking komt voor Tax Shelter financiering.

EURIBOR

Euro Interbank Offered Rate. De EURIBOR tarieven zijn de
gemiddelde rente tarieven waartegen een groot aantal Europese
banken elkaar leningen in euro’s verstrekken. Hierbij gelden
verschillende looptijden: vanaf 1 week tot 12 maanden. Voor de
berekening van het Financieel rendement wordt gebruik gemaakt
van de “EURIBOR 12 maanden”. De Aanbieder maakt gebruik van
volgende
bron
voor
de
EURIBOR
tarieven:
http://www.tijd.be/beurzen/Euribor_12_months.190118380.

Europese uitgaven

De productieuitgaven die gedaan worden binnen de Europese
Economische Ruimte en die verbonden zijn met de productie en de
exploitatie van de Audiovisuele Productie(s), overeenkomstig de
voorschriften van artikel 194ter, § 1, 6° WIB 92.

Financieel rendement

Het rendement dat de Productievennootschap aan de Belegger
toekent tijdens de Vergoedingsperiode, en dat overeenstemt met de
voorschriften van artikel 194ter, §6 WIB92. Het rendement zal met
name
het
gemiddelde
niet
overschrijden
van
de
referentierentevoeten "EURIBOR 12 maanden" van de laatste dag
van elke maand van het semester dat de betaling voorafgaat, te
vermeerderen met 450 basispunten (4,5%).

Financieringsplan

Het overzicht van alle financieringsbronnen van een Audiovisuele
Productie, per territorium en per (co)productievennootschap.

Fiscaal rendement

Het voordeel dat ontstaat via de fiscale vrijstelling die initieel dankzij
de Belegging wordt bekomen, en die definitief wordt door het Tax
Shelter-attest. Voor een verrichting die voldoet aan alle wettelijke
voorschriften (en waarbij de Definitieve vrijstelling dus gelijk is aan
de Tijdelijke vrijstelling), is het Fiscaal rendement gelijk aan het
verschil tussen (i) de Belegging vermenigvuldigd met 310%,
vermenigvuldigd
met
de
aanslagvoet
voor
de
vennootschapsbelasting in hoofde van de Belegger en (ii) de
Belegging.

Fiscale waarde

De fiscale waarde van het Tax Shelter-attest dat de Belegger dient te
bekomen ingevolge zijn Belegging. De Fiscale waarde is gedefinieerd
in artikel 194ter, §8 WIB92 en is proportioneel aan de Belgische
uitgaven en aan de Europese uitgaven, rekening houdend met
bepaalde plafonds. De Fiscale waarde bepaalt de Definitieve
vrijstelling die de Belegger kan inroepen. De Definitieve vrijstelling is

gelijk aan 150% van de Fiscale waarde van het Tax Shelter-attest dat
de Belegger ontvangt.
FOD

Federale Overheidsdienst.

FSMA

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten.

Gemeenschap

De Duitstalige, Franstalige of Vlaamse Gemeenschap die de
Audiovisuele Productie erkent als een in aanmerking komend werk
in de zin van artikel 194ter, §1, eerste lid, 4° WIB92.

Lumière Groep

Lumière Groep NV inclusief al haar (on)rechtstreekse
dochtervennootschappen Lumière Publishing NV en BV, Lumière
Home Entertainment BVBA, Lunanime BVBA en BV, LumièreStudio
BVBA, Lumière Cinema BVBA, Stadsbioscoop Cartoons BVBA en
Lum.Invest BVBA.

Onrechtstreekse uitgaven

De uitgaven die niet rechtstreeks verbonden zijn met de productie
van de Audiovisuele Productie(s), overeenkomstig de voorschriften
van artikel 194ter, §1, 9° WIB92.

Productievennootschap

In de zin van Artikel 194ter, § 1, 2°, WIB92, is de in aanmerking
komende Productievennootschap: de binnenlandse vennootschap of
de Belgische inrichting van een belastingplichtige bedoeld in artikel
227, 2°, die geen televisieomroep is of geen onderneming die in de
zin van artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen verbonden
is met Belgische of buitenlandse televisieomroepen en die als
voornaamste doel de ontwikkeling en de productie van audiovisuele
werken heeft en die door de minister bevoegd voor Financiën als
dusdanig is erkend volgens een eenvoudige procedure waarvan de
Koning de modaliteiten en voorwaarden bepaalt.

Productieverzekering

De verzekering die Lunanime BVBA heeft afgesloten voor de risico’s
die zich kunnen voordoen tijdens de productie van een Audiovisuele
Productie, zoals verder gespecificeerd onder Afdeling 1.3.3.1 en
5.4.3.1.

Prospectus

Het onderhavig Prospectus en alle bijlagen die er integraal deel van
uitmaken.

Prospectuswet

Wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van
beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten
tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, met al zijn
wijzigingen.

Raamovereenkomst

De raamovereenkomst in de zin van artikel 194ter, § 1, 5° WIB92,
volgens het model gevoegd in Bijlage 4: Raamovereenkomst van
dit Prospectus.

Rechtstreekse uitgaven

De uitgaven die rechtstreeks verbonden zijn met de productie van de
Audiovisuele Productie(s), overeenkomstig de voorschriften van
artikel 194ter, §1, 8° WIB92.

Ruling

Voorafgaande beslissing van de Dienst Voorafgaande Beslissingen in
Fiscale Zaken (DVB) van de FOD Financiën.

Tax Shelter-attest

Het attest vermeld in artikel 194ter WIB92, § 1, 10°, dat wordt
uitgereikt door de FOD Financiën en dat tot doel heeft te bevestigen
dat de Audiovisuele Productie voldoet aan de modaliteiten en
voorwaarden opgesomd in artikel 194ter WIB92. Dat attest laat de

Belegger toe om de op basis van artikel 194ter WIB92 "vrijgestelde
reserves" over te dragen naar de "beschikbare reserves", wat de
uitkering aan de aandeelhouders mogelijk maakt.
Tax Shelter verzekering

De verzekering die Lunanime BVBA heeft afgesloten ter bescherming
van de risico’s die de Belegger loopt bij het aangaan van een
Raamovereenkomst, meer bepaald voor wat betreft het Fiscaal
rendement, zoals gespecificeerd onder Afdeling 1.3.3.2 en 5.4.3.2.

Tijdelijke vrijstelling

De fiscale vrijstelling die de Belegger op basis van de Belegging
tijdelijk bekomt. Deze vrijstelling is gelijk aan 310% van de
Belegging.

Tussenpersoon

In de zin van Artikel 194ter, § 1, 3°, WIB92, is de in aanmerking
komende Tussenpersoon de natuurlijke of rechtspersoon die in het
kader van de onderhandelingen en het sluiten van een
Raamovereenkomst tussenkomt met het oog op het afleveren van
een Tax Shelter-attest in ruil voor een vergoeding of een voordeel, die
niet zelf een in aanmerking komende Productievennootschap of
Belegger is en die door de minister bevoegd voor Financiën als
dusdanig is erkend, volgens een eenvoudige procedure waarvan de
Koning de modaliteiten en voorwaarden bepaalt. In het kader van dit
Aanbod is de in aanmerking komende Tussenpersoon Lum.Invest
BVBA, tevens de Aanbieder van dit Aanbod.

Vergoedingsperiode

De periode – belangrijk voor het Financieel Rendement - die loopt
vanaf de datum van de eerste storting van de Belegging door de
Belegger tot op het ogenblik dat het Tax Shelter-attest door de
Productievennootschap wordt afgeleverd aan de Belegger, met een
maximum van 18 maanden.

WIB92

Het Wetboek op de Inkomstenbelastingen 1992 van 10 april 1992,
met al zijn wijzigingen.

DEEL 1. SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS
Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het Prospectus. Ze bevat de kerngegevens die
worden verstrekt om de Belegger te helpen die een Belegging overweegt. Mogelijks bevat deze
samenvatting niet alle informatie die belangrijk is voor de Belegger. Deze samenvatting moet dus samen
worden gelezen met de meer gedetailleerde informatie en de verschillende bijlagen die in dit Prospectus
zijn opgenomen, en aldus worden genuanceerd. Dit prospectus mag niet worden gelezen zonder de
informatie in DEEL 2. RISICOFACTOREN.
De Belegger dient zelf na te gaan of hij voldoet aan alle wettelijke voorwaarden om te kunnen investeren op
basis van het Aanbod en om het Fiscaal rendement te kunnen genieten. Het wordt de Belegger aanbevolen
om zijn juridische, financiële en fiscale toestand, evenals zijn belang om aan de voorgestelde Belegging deel
te nemen, te onderzoeken en dit eventueel in samenspraak met zijn raadgevers. Indien de Belegger beslist
in te gaan op dit Aanbod, zal de Belegger gebonden zijn door de bepalingen van de Raamovereenkomst die
zij met de Aanbieder en de Productievennootschap zal ondertekenen.
Niemand kan louter op basis van de samenvatting van het Prospectus of de vertaling ervan, burgerrechtelijk
aansprakelijk worden gesteld, behalve indien de inhoud ervan misleidend, onjuist of inconsistent is,
wanneer zij samen met de andere delen van het Prospectus wordt gelezen, of tenzij zij, in combinatie met
de andere delen van het Prospectus, niet de kerngegevens bevat om de Belegger te helpen indien deze
overweegt om over te gaan tot een Belegging. Wanneer een vordering met betrekking tot de informatie
opgenomen in het Prospectus bij een rechterlijke instantie wordt ingesteld, dan kan de eiser, volgens de
toepasselijke nationale wetgeving, vereist worden om de kosten te dragen voor de vertaling van dit
Prospectus voordat de rechtsvordering wordt ingesteld.

Alle voorbeeldberekeningen van het rendement van een Belegging opgenomen in dit Prospectus
gelden voor betalingen die worden verricht vanaf de startdatum van dit Prospectus tot en met 31
december 2017.
Door de verlaging van de standaard vennootschapsbelasting naar 29%, die vermoedelijk zal worden
ingevoerd vanaf januari 20181, dienen de rendementen zoals op datum van publicatie van dit
Prospectus in artikel 194ter WIB92 vermeld, te worden herzien. De Aanbieder verbindt zich ertoe om
een aanvulling op dit Prospectus te publiceren van zodra deze wijziging aan artikel 194ter WIB92 in
werking treedt.
Het Financieel rendement is afhankelijk van de EURIBOR 12 maanden. Het rendement dat in dit
Prospectus wordt vermeld, is dus slechts geldig tot 31 december 2017. Voor Beleggingen die worden
gestort vanaf 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018 zal het Financieel rendement berekend worden
op de EURIBOR 12 maanden zoals vastgesteld op de laatste dag van de maanden juli tot december
2017. Voor Beleggingen die worden gestort vanaf 1 juli 2018 zal het Financieel rendement berekend
worden op de EURIBOR 12 maanden zoals vastgesteld op de laatste dag van de maanden januari tot
juni 2018. Het Financieel rendement (en dus ook het totaal rendement) zal/zullen bijgevolg
verschillend zijn.
De rendementen die voorgesteld worden in dit Prospectus zijn geen actuariële rendementen, maar
totale opbrengsten die worden ontvangen op basis van een investeringshorizon, die op zijn beurt
afhankelijk is van het tijdstip van realisatie van het Fiscaal rendement.
Dit Prospectus is vertaald naar het Frans onder de verantwoordelijkheid van de Aanbieder. In zijn
contractuele relatie met de Aanbieder en de Productievennootschap kan de Belegger zich beroepen op de
Franse vertaling van het Prospectus.

1

Zoals aangekondigd in het Zomerakkoord van de federale regering.

1.1.

Aanbod

1.1.1.

Algemene inlichtingen

Op basis van het artikel 194ter WIB92 (het Tax Shelter-stelsel) kunnen Belgische ondernemingen
deelnemen aan de financiering van audiovisuele werken om zo, onder bepaalde voorwaarden en binnen
bepaalde grenzen, een vrijstelling op hun belastbare gereserveerde winst te genieten ten belope van 310%
van de Belegging, bovenop een wettelijk bepaald Financieel rendement gedurende maximaal 18 maanden.
De Belegger, de Productievennootschap, de Tussenpersoon en de Audiovisuele Productie moeten hiervoor
aan een aantal voorwaarden voldoen.
Indien de Belegger inschrijft op het Aanbod, investeert hij een bepaald bedrag (de “Belegging”) in een
Audiovisuele Productie. Deze Belegging wordt geformaliseerd in een Raamovereenkomst ondertekend
door de Belegger en de Productievennootschap, met tussenkomst van de Aanbieder.
De Belegging is een storting zonder terugbetaling op termijn en impliceert geen deelname in het kapitaal
van de Aanbieder, zijnde Lum.Invest, noch de Productievennootschap. De Belegger noch diens activiteiten
kunnen dan ook enige impact hebben op het beslissingsproces van de Aanbieder (of de
Productievennootschap). Dit Aanbod wordt enkel gedaan in België.
De Aanbieder verbindt er zich enkel toe om zijn verplichtingen na te komen met het oog op de aflevering
van het Tax Shelter-attest en het daaraan verbonden Fiscaal rendement, en bijkomend een Financieel
rendement uit te betalen aan de Belegger.
Elke Belegger die op het Aanbod in dit Prospectus ingaat, kan minimaal € 5.000 en maximaal € 241.935
investeren en, kan, mits de voorwaarden opgelegd door artikel 194ter WIB92 worden nageleefd, genieten
van:
•
Een Fiscaal rendement resulterend uit de vrijstelling op zijn belastbare gereserveerde winst. Het
Fiscaal rendement wordt in eerste instantie verworven door een Tijdelijke vrijstelling ten belope van 310%
van het bedrag van zijn Belegging, en wordt in tweede instantie definitief indien het Tax Shelter-attest
volledig en tijdig verkregen wordt. Het is de bedoeling dat de Definitieve vrijstelling gelijk is aan de
Tijdelijke vrijstelling, zijnde 310% van de Belegging en 150% van de Fiscale waarde van het Tax Shelterattest. Het Tax Shelter-attest wordt afgeleverd door de FOD Financiën, nadat een controle door de bevoegde
Tax Shelter cel binnen de FOD Financiën van de volledige productieboekhouding op de gedane uitgaven bij
de Productievennootschap heeft plaatsgevonden.
Het Fiscaal rendement bedraagt 5,369% indien de Belegger onderworpen is aan het normaal tarief in de
vennootschapsbelasting. Het Fiscaal rendement kan lager zijn in het geval de Belegger onderworpen is aan
het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting.
•
Een Financieel rendement op de Belegging gedurende de Vergoedingsperiode. Dit Financieel
rendement is begrensd door artikel 194ter WIB92 en wordt berekend in functie van de evolutie van de
referentierentevoet “EURIBOR 12 maanden”. Voor de Beleggingen in het kader van dit Aanbod tussen de
startdatum van dit Prospectus en 31 december 2017 bedraagt de jaarlijks toegelaten rentevoet 4,38%. De
rentevoet zal worden geactualiseerd op 1 januari 2018 en op 1 juli 2018 voor de Beleggingen die na 31
december 2017 worden gedaan. Dit als gevolg van een wijziging van de toepasselijke EURIBOR 12 maanden
en haar impact op de interestvergoeding. Het is de intentie van de Aanbieder om het maximale wettelijk
toegelaten Financieel rendement uit te keren aan de Belegger.
Samengevat, voor een Belegging van € 100.000 (voorbeeld) door een Belegger die aan de normale
belastingvoet is onderworpen, geeft onderstaand schema het te verwachten rendement weer:

Investering € 100.000
x 310%
Voorlopige fiscale vrijstelling:
€ 310.000
x4,38%*x18/12x(1-33,99%)
x33,99%
Fiscaal voordeel: € 105.369
Financieel Rendement op 18 maanden:
Fiscaal Rendement:

€ 6.570 (bruto)

€ 5.369

€ 4.337 (netto)

NETTO FINANCIEEL RENDEMENT =
4,34%

FISCAAL RENDEMENT = 5,37%

TOTAAL RENDEMENT:
€ 9.706
5,37% + 4,34%
= 9,71% netto**

* Jaarlijkse rentevoet ontvangen voor een Belegging gedaan tussen 1 juli en 31 december 2017.
** Deze rentevoet wordt bepaald op basis van het totale bedrag dat de Belegger ontvangt gedurende de hele verrichting,
hierin begrepen het Fiscaal rendement, en berust op de veronderstelling dat de Vergoedingsperiode van het Financieel
rendement 18 maanden bedraagt, de maximale wettelijke Vergoedingsperiode.

Meer specifiek, Vennootschap A doet een Belegging op 1 december 2017 in een Audiovisuele Productie van
€ 100.000. Vennootschap A is onderworpen aan de normale belastingvoet (33,99%). De belastbare basis
(vóór Tax Shelter) bedraagt € 1.000.000. Er wordt verondersteld dat de Vergoedingsperiode 18 maanden
bedraagt. Voor de volledigheid wordt ook de situatie weergegeven indien Vennootschap A geen Belegging
zou doen.

Assumpties

Met Tax shelter Zonder Tax shelter

Belegging
Belastbare basis (vóór Tax shelter)
Fiscale waarde van het Tax Shelter-attest in optimaal scenario
Berekening fiscaal rendement

€ 100.000

€0

€ 1.000.000

€ 1.000.000

€ 206.667
Met Tax shelter Zonder Tax shelter

Tax Shelter-vrijstelling

€ 310.000

€0

Belastbare basis (na Belegging)

€ 690.000

€ 1.000.000

Belasting

€ 234.531

€ 339.900

Cash out (Belasting + Belegging)

€ 334.531

€ 339.900

De totale cash out indien geen Belegging van € 100.000 gebeurt, bedraagt € 339.900.
Dit is € 5.369 méér dan indien vennootschap A wel een Belegging doet.
Het fiscaal rendement bedraagt dus 5,369%.
Berekening financieel rendement
Toegepaste rentevoet

4,38%

Financieel rendement (voor belasting)

€ 6.570

Financieel rendement (na belasting)

€ 4.337

De toegepaste rentevoet bedraagt 4,38%. Het financieel rendement bedraagt netto € 4.337,
hetzij € 100.000 x 4,38% x 18 maanden / 12 maanden x (1-33,99%)
Totaal rendement
Het totaal rendement bedraagt € 9.706 (Fiscaal rendement €5.369 + Financieel rendement €4.337)
ofwel 9,706%. Dit vertegenwoordigt geen actuarieel rendement maar totale opbrengsten die worden
ontvangen op basis van een investeringshorizon welke afhankelijk is van het tijdstip van
realisatie van het Fiscaal rendement, welke niet gekend is door de Aanbieder
en kan lopen tot 31 december van het vierde jaar na het jaar van ondertekening
van de Raamovereenkomst.

1.1.2.

Bedrag van de uitgifte

Dit aanbod heeft een maximumbedrag van € 9,5 miljoen en een minimumbedrag van € 5.000, onder
voorbehoud van eventuele aanpassing via een aanvulling op dit Prospectus.
Het opgehaalde bedrag kan geïnvesteerd worden in verschillende Audiovisuele Producties.

1.1.3.

Periode van het Aanbod

Het Aanbod loopt vanaf 19 december 2017. Het Aanbod zal van rechtswege worden afgesloten wanneer het
maximale bedrag zal zijn opgehaald en uiterlijk op 18 december 2018, als het maximale bedrag niet op dat
ogenblik werd bereikt.

1.1.4.

Doelstellingen van het Aanbod

Het bedrag dat Lum.Invest met dit Aanbod bijeen kan brengen zal uitsluitend en daadwerkelijk gebruikt
worden voor de financiering van Audiovisuele Producties.

1.2.

Belangrijkste risicofactoren

1.2.1.

Risico’s gekoppeld aan het Fiscaal rendement

Zowel de Belegger als de Audiovisuele Productie(s) als de Aanbieder als de Productievennootschap moeten
voldoen aan de voorwaarden die beschreven worden in Artikel 194ter WIB92 en die in dit Prospectus
gedetailleerd worden vermeld, om te kunnen genieten van het Fiscaal rendement.

1.2.1.1.

Risico’s gekoppeld aan het niet- of gedeeltelijk verkrijgen van het Tax
Shelter-attest

Een belangrijk aspect voor het rendement van de Belegging is het definitief verwerven van het Fiscaal
rendement. Het Fiscaal rendement wordt onmiddellijk bekomen in het jaar waarin de Raamovereenkomst
wordt ondertekend, maar is op dat ogenblik nog niet definitief. Het risico bestaat dat de FOD Financiën de
vrijstelling van de winst op een bepaald ogenblik (geheel of gedeeltelijk) weigert omdat de bepalingen van
artikel 194ter WIB92 niet zouden zijn gerespecteerd door de Aanbieder, de Productievennootschap en/of
de Belegger. Ingeval een of meerdere van de wettelijk voorziene voorwaarden gedurende enig belastbaar
tijdperk niet zijn nageleefd of ontbreken, wordt de voorheen vrijgestelde winst aangemerkt als winst van
dat belastbaar tijdperk en zijn daarop bovendien nalatigheidsinteresten en mogelijks boetes verschuldigd.
De niet-voltooiing van het Audiovisueel Werk of het ontbreken van voldoende ontvankelijke Belgische
uitgaven, vormen in dat opzicht voor de Belegger het grootste risico, aangezien dit kan leiden tot geheel of
gedeeltelijk verlies van het Fiscaal rendement. In het geval dat de Belegger op 31 december van het vierde
jaar volgend op het jaar waarin de raamovereenkomst wordt getekend, het Tax Shelter-attest niet (volledig)
heeft ontvangen, wordt de voorheen vrijgestelde winst pro rata van de niet-toegekende vrijstelling
aangemerkt als winst van het belastbare tijdperk tijdens hetwelk het Tax Shelter-attest rechtsgeldig kon
worden afgeleverd.
Om het volledige Fiscaal rendement te kunnen toekennen aan de Belegger, dient de Productievennootschap
voldoende ontvankelijke uitgaven in België te doen in het kader van de desbetreffende Audiovisuele
Productie en de exploitatie ervan. Die uitgaven worden opgedeeld volgens Europese en niet-Europese
uitgaven en Rechtstreekse en Onrechtstreekse uitgaven.
Hierbij geldt de voorwaarde dat tenminste 70% van de kwalificerende productie- en exploitatie-uitgaven
in de Europese Economische Ruimte rechtstreeks moeten verbonden zijn met de productie en exploitatie
van het Audiovisueel Werk. Daarnaast moeten tenminste 70% van de kwalificerende uitgaven in België
rechtstreeks verbonden zijn met de productie en exploitatie van het werk.
Deze budgettering wordt opgesteld en voortdurend opgevolgd door de Productievennootschap.
Het is mogelijk dat de uitgaven in de Audiovisuele Productie niet volledig kunnen worden gecontroleerd
door de Productievennootschap, vb. in het geval van een coproductie. Om die reden onderwerpt Lunanime
mogelijke coproductieprojecten aan een strenge voorafgaande controle en vraagt zij van haar
coproducent(en) de nodige garanties om in het Budget voldoende (Rechtstreekse en Onrechtstreekse)
uitgaven in België te voorzien en uit te voeren zodat de grenzen van artikel 194ter WIB92 worden
gerespecteerd. Deze garanties worden gestipuleerd in de coproductieovereenkomst. Enkel indien een
project voor tenminste 80% is gefinancierd, krijgt het groen licht en wordt het Erkenningsattest voor Tax
Shelter aangevraagd door de Productievennootschap.

Om zich ervan te vergewissen dat de uitgaven voor de productie ontvankelijk zijn voor het Tax Shelter
mechanisme, gaat de Productievennootschap na of de door haar ingeschakelde leveranciers, crew en
aannemers onder het Belgische belastingstelsel belastingen betalen, volgens het gewoon stelsel van aanslag
overeenkomstig artikel 194ter, § 1, 7°. Deze controle beperkt zich evenwel tot de rechtstreekse aannemer
die samenwerkt met de Productievennootschap, en die de begunstigde is van de desbetreffende uitgave. De
Productievennootschap kan niet nagaan met welke onderaannemers de hoofdaannemer werkt. Om dit
risico voor substantiële uitgaven in het kader van de Audiovisuele Productie te beperken, vraagt zij aan de
hoofdaannemer om aan de Productievennootschap schriftelijk te garanderen dat hij geen beroep doet op
buitenlandse onderaannemers, vb. in het geval van een belangrijke decorbouwer, leverancier van
cameramaterialen, kostuums, e.d.
Naast de verplichtingen van de Productievennootschap met betrekking tot de uitgaven voor productie en
exploitatie van het Audiovisueel Werk en de daaraan verbonden verplichting tot aflevering van het
(volledige) Tax Shelter-attest, zijn nog andere contractuele en wettelijke verplichtingen van toepassing op
de Productievennootschap en/of de Aanbieder, o.a. de aanmelding van de Raamovereenkomst bij de FOD
Financiën binnen één maand na de ondertekening ervan en het behoud van de erkenning door de Aanbieder
en de Productievennootschap. Ook deze verplichtingen houden risico’s in voor de Belegger, die hij voor
ogen moet houden bij de beoordeling van het Aanbod.

1.2.1.2.

Voorwaarden voor de Belegger

In eerste instantie is het belangrijk dat de Belegger rekening houdt met zijn marginale aanslagvoet. Indien
de Belegger onderworpen is aan het normaal tarief (33,99%), dan bedraagt het Fiscaal rendement 5,369%.
Indien de Belegger geniet van het verlaagd tarief, kan het Fiscaal rendement negatief zijn. De Fiscale
rendementen bedragen respectievelijk -22,562%, -1,017% en 10,174% bij de aanslagvoeten van 24,98%,
31,93% en 35,54%.
In de tabel hieronder wordt een overzicht gegeven van de Fiscale rendementen bij de aanslagvoeten
toepasbaar bij het verlaagd tarief en het normaal tarief in de vennootschapsbelasting. Het Fiscaal
rendement is geen actuarieel rendement maar een totale opbrengst die wordt ontvangen op basis van een
investeringshorizon welke afhankelijk is van het tijdstip van realisatie van het Fiscaal rendement.
Er dient te worden opgemerkt dat het Fiscaal rendement een nettorendement is aangezien het aan de
vennootschapsbelasting is onderworpen.
MARGINAAL TARIEF VENNOOTSCHAPSBELASTING

24,98%

31,93%

35,54%

33,99%

Belegging

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

Tijdelijke vrijstelling (Belegging x 310%)

€ 310.000

€ 310.000

€ 310.000

€ 310.000

Uitgespaarde belasting door Tax Shelter

€ 77.438

€ 98.983

€ 110.174

€ 105.369

Fiscaal rendement (absolute waarden)

-€ 22.562

-€ 1.017

€ 10.174

€ 5.369

-22,562%

-1,017%

10,174%

5,369%

Fiscaal rendement (%)

De Tijdelijke vrijstelling wordt effectief in het jaar van de ondertekening van de Raamovereenkomst. De
Belegging moet binnen de 3 maanden na de ondertekening van de Raamovereenkomst worden gestort.
De fiscale vrijstelling is beperkt tot 50% (met een maximum van EUR 750.000) van de belastbare
gereserveerde winst van het belastbaar tijdperk vastgesteld voor de samenstelling van de vrijgestelde
reserves. Het rendement van de Belegging zal negatief worden beïnvloed, mocht de inschatting door de
Belegger van het toepasselijk belastingtarief en/of de belastbare winst in het jaar van de Belegging foutief
zijn.
Indien een belastbaar tijdperk geen of onvoldoende winst oplevert om de sommen ter uitvoering van de
Raamovereenkomst te kunnen aanwenden, wordt de voor dat belastbaar tijdperk niet verleende vrijstelling
achtereenvolgens overgedragen op de winst van de volgende belastbare tijdperken, waarbij de vrijstelling
per belastbaar tijdperk niet hoger mag zijn dan hierboven gesteld.

Het wordt daarom aan de Belegger aangeraden om zijn juridische, financiële en fiscale toestand, evenals
zijn belang om aan de voorgestelde Belegging deel te nemen, te onderzoeken en dit eventueel in
samenspraak met zijn raadgevers.

1.2.1.3.

Cijfervoorbeeld

Ter verduidelijking wordt een voorbeeld gegeven van een onderneming die onderworpen is aan het
normaal tarief (33,99%) en die een boekhouding per kalenderjaar voert:

Belegging (augustus 2017)

• De Belegger en
Productievennootschap tekenen een
Raamovereenkomst
met betrekking tot
een Belegging van €
100.000. Deze
Raamovereenkomst
wordt aangemeld bij
de FOD Financiën
binnen 1 maand na
overtekening.

1.2.1.4.

Storting (september 2017)

Aangifte inkomsten 2017,
aanslagjaar 2018

• De Belegging wordt
gestort binnen de 3
maanden na de
ondertekening van de
Raamovereenkomst.

• De Tijdelijke
vrijstelling bedraagt
310% van de
Belegging, zijnde €
310.000
• Het Fiscaal rendement
bedraagt: € 310.000 x
33,99% - € 100.000 =
€ 5.369 of 5,369%

Aflevering definitief Tax Shelter
attest (uiterlijk 31/12/2021 - 4j na
Raamovereenkomst)
• De definitieve
vrijstelling wordt
verkregen bij de
afgifte van het Tax
Shelter-attest.
Hierdoor is het Fiscaal
rendement van
5,369% definitief
verworven.

Fiscale waarde van het Tax Shelter-attest

Het bedrag van de Belegging is gelijk aan 48,387% van de verwachte Fiscale waarde van het Tax Shelterattest.
De Definitieve fiscale vrijstelling bedraagt 150% van de Fiscale waarde van het Tax Shelter-attest. Anders
gezegd moet de waarde van het Tax Shelter-attest 206,67% van de Belegging bedragen opdat de definitieve
vrijstelling optimaal zou zijn.
De Fiscale waarde van het Tax Shelter-attest wordt vastgesteld op 70% van de in aanmerking komende
Europese productie- en exploitatie-uitgaven, in de mate dat zij Rechtstreekse uitgaven zijn van de productie.
De Fiscale waarde bedraagt maximaal 10/9 van de Belgische uitgaven die binnen een maximale termijn van
18 maanden werden gedaan, vanaf de datum waarop de Raamovereenkomst werd getekend. Deze termijn
wordt verlengd met 6 maanden in het geval van een animatiefilm of -serie. De Fiscale waarde bedraagt
maximaal 9/10 van de Belgische uitgaven, waarvan minimaal 70% Rechtstreekse Belgische uitgaven zijn.
De fiscale waarde van het totale Tax Shelter-attest mag niet meer dan EUR 15.000.000 bedragen.
Deze budgettering wordt opgesteld en voortdurend opgevolgd door de Productievennootschap.
Hieronder wordt een schematische voorstelling gegeven.

Fiscale waarde

70% van de
Europese uitgaven

Minimaal 70% zijn
Rechtstreekse
uitgaven

Maximaal 10/9 van
de Belgische
uitgaven

Minimaal 70% zijn
Rechtstreekse
Belgische uitgaven

Minimaal 9/10 van
de Belgische
uitgaven

Minimaal 70% zijn
Rechtstreekse
Belgische uitgaven

Om bovenstaande te illustreren, worden hierna enkele cijfervoorbeelden gegeven.
Ervan uitgaande dat:
-

Het Budget van de Audiovisuele Productie (rechtstreeks + onrechtstreeks) binnen de EER € 1.428.580
bedraagt;
De uitgaven rechtstreeks verbonden met de productie en de exploitatie in de EER € 1.000.000
bedragen;
De totale uitgaven gedaan in België € 900.000 bedragen, waarvan uitgaven rechtstreeks verbonden
met de productie en de exploitatie in België € 630.000.

De Fiscale waarde van het Tax Shelter-attest bedraagt 70% van de uitgaven verbonden met de productie en
de exploitatie in de EER voor zover zij rechtstreeks verbonden zijn met de productie, i.e. 70% van € 1.428.580
= € 1.000.000, met een maximum van 10/9 van de in België gedane uitgaven, nl. 10/9 van € 900.000 = €
1.000.000. Hiervan wordt € 483.870 gefinancierd met Tax Shelter Beleggingen, i.e. 48,387% van de door de
Productievennootschap ingeschatte volledige fiscale waarde van het Tax Shelter-attest in tempore non
suspectu (i.e. voordat de uitgaven effectief worden gedaan).
De fiscale waarde van het Tax Shelter-attest bedraagt aldus € 1.000.000. De Definitieve fiscale vrijstelling ten
voordele van de Beleggers die geïnvesteerd hebben in deze Audiovisuele Productie, bedraagt 150% van deze
waarde, nl. € 1.500.000 in totaal.
Voor een Belegger die € 100.000 via Tax Shelter investeert in deze productie, komt de fiscale waarde van het
Tax Shelter-attest neer op € 206.667,08, wat resulteert in een Definitieve fiscale vrijstelling van € 310.000 (=
€ 206.667,08 * 150%). Ervan uitgaande dat de Belegger belast wordt aan het standaardtarief van 33,99%,
bedraagt de door de Belegger uitgespaarde belasting € 105.369, en geeft dit dus een Fiscaal rendement van €
5.369, i.e. 5,369% ten aanzien van de Belegging van € 100.000.
Ter illustratie, indien de Productievennootschap er niet in zou slagen om voldoende Tax Shelter
ontvankelijke uitgaven te doen in België (volgens volgende hypothese), dan zou dit leiden tot een verlaagd
Fiscaal rendement als volgt berekend:
-

Het Budget van de Audiovisuele Productie (rechtstreeks + onrechtstreeks) binnen de EER bedraagt €
1.428.580;
De uitgaven rechtstreeks verbonden met de productie en de exploitatie in de EER bedragen €
1.000.000;
De totale uitgaven gedaan in België bedragen € 900.000, waarvan uitgaven rechtstreeks verbonden
met de productie en de exploitatie in België € 500.000, wat minder is dan 70% van de totale
Belgische uitgaven. Hiervan wordt € 483.870 gefinancierd met Tax Shelter Beleggingen, i.e. 48,387%
van de door de Productievennootschap ingeschatte volledige fiscale waarde van het Tax Shelter-attest
in tempore non suspectu (i.e. voordat de uitgaven effectief worden gedaan).

De Fiscale waarde van het Tax Shelter-attest bedraagt 70% van de uitgaven verbonden met de productie en
de exploitatie in de EER voor zover zij rechtstreeks verbonden zijn met de productie, i.e. 70% van € 1.428.580
= € 1.000.000, met een maximum van 10/9 van de in België gedane uitgaven, nl. 10/9 van € 900.000 = €
1.000.000, maar met een minimum van 70% van de rechtstreekse uitgaven in België, i.e. tenminste € 630.000.
De Productievennootschap kan dit minimum evenwel niet behalen, want heeft uiteindelijk slechts € 500.000
Rechtstreekse uitgaven gedaan in België.
De fiscale waarde van het Tax Shelter-attest wordt in dat geval als volgt herberekend:
€ 1.000.000 – [(€ 630.000 - € 500.000) * (€ 500.000 / € 630.000)]
= Normale waarde van Tax Shelter-attest – [(70% van totale BE uitgaven – eigenlijke rechtstreekse BE
uitgaven) * (eigenlijke rechtstreekse BE uitgaven / 70% van totale BE uitgaven)]
= € 896.825,40
Dit heeft tot gevolg dat het Tax Shelter-attest ongeveer 10% lager zal zijn dan de voorziene waarde van €
1.000.000. De Definitieve fiscale vrijstelling ten voordele van de Beleggers bedraagt 150% van € 896.825,40,
d.i. € 1.345.238,10, wat € 154.761,90 lager ligt dan het bedrag van € 1.500.000 indien het Tax Shelter-attest
voor de volledige waarde werd behaald.
Voor een Belegger die € 100.000 via Tax Shelter investeert in deze productie, komt de fiscale waarde van het
Tax Shelter-attest neer op slechts een gedeeltelijke waarde van € 185.344,29 in plaats van de volledige waarde
van € 206.667,08. Dit resulteert in een Definitieve fiscale vrijstelling van € 278.016,44 (= € 185.344,29 * 150%).
Ervan uitgaande dat de Belegger belast wordt aan het standaardtarief van 33,99%, bedraagt de door de
Belegger uitgespaarde belasting € 94.497,79, en geeft dit een negatief Fiscaal rendement van € 5.502,21, i.e.
-5,502% ten aanzien van de Belegging van € 100.000.

1.2.1.5.

Verzekeringen

In het geval de Belegger vennootschapsbelasting, verhoogd met de interesten en boetes, verschuldigd zou
zijn als gevolg van een weigering door de fiscale administratie van de aflevering van het Tax Shelter-attest
voor de volledige of een gedeelte van de Fiscale vrijstelling, dan zal aan de Belegger overeenkomstig artikel
8 van de Raamovereenkomst een vergoeding betaald worden gelijk aan het bedrag van de door de Belegger
verschuldigde belastingen en verwijlinteresten als gevolg van de (gedeeltelijke) weigering door de FOD
Financiën.
Hiertoe zal door de Productievennootschap een Tax Shelter verzekering worden afgesloten, die van
toepassing is in volgende gevallen:
-

In het geval dat het Tax Shelter-attest niet zou worden afgeleverd:
o

o

Indien het Tax Shelter-attest niet zou worden afgeleverd aan de verzekerde Belegger, behalve
indien (i) de Belegger zelf niet aan zijn verplichtingen (zie hieronder) voldaan heeft en/ of, (ii)
de Raamovereenkomst niet tijdig werd aangemeld en/ of, (iii) de schade wordt gedekt door
de Productieverzekering, dan zal de verzekeraar de Belegger een bedrag terugbetalen dat
gelijk is aan het bedrag van het niet verworven Fiscaal rendement op basis van de
Raamovereenkomst en Artikel 194ter WIB92, eventueel verhoogd met achterstallige rente.
Mogelijke boetes worden niet gedekt door de Tax Shelter verzekering.
In het geval dat de Audiovisuele Productie niet voltooid zou zijn (waarborg “bonne fin”)
overeenkomstig het financieringsplan, dan kan de verzekeraar de financiering voltooien,
weliswaar beperkt tot het verzekerd bedrag, zodat het Tax Shelter-attest binnen de wettelijke
termijnen kan worden uitgegeven. Bovendien zal de waarborg verworven blijven totdat het
Tax Shelter-attest is afgeleverd aan de Belegger. De verzekeraar kan er tevens voor opteren
om de financiering niet te voltooien, maar het Fiscaal rendement aan de Belegger uit te betalen
eventueel verhoogd met de wettelijke verwijlinteresten.

-

Aflevering van een Tax Shelter-attest met een waarde kleiner dan 206,67% van de Belegging, nl. als
de vereiste uitgaven niet worden gerealiseerd:
De verzekeraar vergoedt de Belegger voor het verschil tussen het bedrag dat hij had moeten genieten
als het Tax Shelter-attest gelijk zou zijn geweest aan 206,67% van de Belegging en het werkelijk
ontvangen of te ontvangen Fiscaal rendement, eventueel verhoogd met de wettelijke verwijlinteresten
die betrekking hebben op het verschil in belasting.

-

Fiscale behandeling van de schadevergoeding van de verzekeraar:
Indien de uit te keren schadevergoeding uitbetaald door de verzekeraar belastbaar zou zijn in hoofde
van de Belegger, verbindt de verzekeraar zich ertoe een schadevergoeding te betalen verhoogd op
basis van het belastingtarief van toepassing.

De Belegger zal aan volgende voorwaarden moeten voldoen om aanspraak te kunnen maken op een
vergoeding van de Tax Shelter verzekering:
-

-

De Belegger is een Belgische vennootschap en/ of een belastingplichtige bedoeld in Artikel 227, 2°
WIB92;
De Belegger is geen Belgische vennootschap voor de productie van Audiovisuele werken, noch een tvomroep, noch een kredietinstelling;
Betaling van de Belegging aan de Productievennootschap binnen 3 maanden na ondertekening van de
Raamovereenkomst;
De Belegger moet een afschrift van het Tax Shelter-attest, dat hij vooraf ontvangen heeft van de
Productievennootschap of de Tussenpersoon, toevoegen aan zijn aangifte in de inkomstenbelasting
voor de belastbare periode waarin hij de definitieve vrijstelling vraagt;
De Belegger moet de Belegging boekhoudkundig verwerken volgens de boekingsmethode beschreven
in Artikel 194ter, § 4 WIB92. Hiertoe wordt ook verwezen naar het CBN-advies 2015/1 van 13 mei
2015.

Indien de Belegger deze voorwaarden niet heeft vervuld, kan hij geen aanspraak maken op een vergoeding.
Indien de Raamovereenkomst niet tijdig werd aangemeld bij de FOD Financiën of indien de
Productievennootschap en/of de Aanbieder zijn erkenning verliest, kan er geen aanspraak gemaakt worden
op een vergoeding onder de Tax Shelter Verzekering.
Naast de Tax Shelter verzekering sluit de Productievennootschap (of de hiertoe verantwoordelijke
coproducent) ook voor elke Audiovisuele Productie een Productieverzekering af. Deze verzekering bevat
voornamelijk garanties ten aanzien van de Productievennootschap, maar is ook belangrijk ten aanzien van
de Belegger, aangezien de vrijwaring van de afwerking van de productie ook de rendementen van de
Belegger bijkomend beschermt. Het Fiscaal rendement wordt evenwel niet rechtstreeks gedekt door de
Productieverzekering. De modaliteiten van de Productieverzekering worden nader verduidelijkt onder
1.3.3.1.

1.2.2.

Risico’s gekoppeld aan het Financieel rendement

1.2.2.1.

Toelichting

Krachtens artikel 194ter, §6 WIB92 kan de Belegger een vergoeding ontvangen van de
Productievennootschap met wie hij zich via de Raamovereenkomst verbindt. Die vergoeding is wettelijk
vastgelegd, zowel qua periode als qua maximaal toegelaten rentevoet. Deze vergoeding is het Financieel
rendement. Het is de intentie van de Aanbieder om het maximale wettelijk toegelaten Financieel rendement
uit te keren aan de Belegger.

Het Financieel rendement kan worden toegekend voor de periode die loopt vanaf de datum van de storting
van de Belegging tot de datum waarop de Productievennootschap het Tax Shelter-attest aan de Belegger
overhandigt, en dit hoe dan ook met een maximum van 18 maanden (de “Vergoedingsperiode”).
De toegelaten rentevoet wordt in artikel 194ter WIB92 beschreven. Die mag niet hoger zijn dan het
gemiddelde van de EURIBOR 12 maanden rentevoeten van de laatste dag van elke maand van het semester
voorafgaand aan de betaling van de Belegging door de Belegger, vermeerderd met 450 basispunten, hetzij
4,5%.

Laaste werkdag van
de maand

Voor een Belegging die onder het huidig Prospectus valt en
waarvan de effectieve storting plaatsvindt tussen de datum van
uitgifte van dit Prospectus en 31 december 2017, zal de
toepasselijke rentevoet bijgevolg gelijk zijn aan de gemiddelde
rentevoet van de EURIBOR 12 maanden rentevoeten van de
laatste dag van de maanden januari 2017 tot juni 2017,
vermeerderd met 4,5% en afgerond naar het lager gelegen
honderdste.

Euribor12m

jan/17

-0,10%

feb/17

-0,11%

mrt/17

-0,11%

apr/17

-0,12%

mei/17

-0,13%

jun/17

-0,16%

Gemiddelde

-0,12%

Verhoogd met 450bp

4,50%

Rentevoet

4,38%

Voor de beleggingen tussen de datum van uitgifte van dit
Prospectus en 31 december 2017 bedraagt de rentevoet 4,38%.
De berekening wordt in de tabel hiernaast weergegeven.
De uitbetaling van het Financieel rendement zal gebeuren op de
eerste van volgende momenten: (i) bij afgifte van het Tax
Shelter-attest of (ii) 18 maanden na de storting van de Belegging.
Deze vergoeding maakt deel uit van de belastbare basis van de

Belegger en is dus geen netto vergoeding.
De realisatie van het Financieel rendement is onafhankelijk van het bekomen van het Tax Shelter-attest
(tenzij voor het bepalen van de Vergoedingsperiode) en het bekomen van het Fiscaal rendement.
Ter verduidelijking wordt een voorbeeld gegeven van een onderneming die onderworpen is aan het
normaal tarief (33,99%):
Belegging
(augustus 2017)

• De Belegger en
Productievennootschap
tekenen een
Raamovereenkomst
met betrekking tot een
Belegging van €
100.000.

1.2.2.2.

Storting
(september 2017)

• De belegger schrijft €
100.000 over op de
rekening van de
Productievennootschap
• Dit is het begin van de
Vergoedingsperiode.

Voorafname van het Financieel rendement

Uitbetaling
(maart 2019)

• 18 maanden na de storting
wordt het Financieel
rendement uitbetaald.
• Het Financieel rendement
wordt berekend als: €
100.000 x 4,38% x 18/12
maanden = € 6.570
• Het netto rendement (na
venn.belasting) bedraagt €
4.337.

In de praktijk wordt de Belegging door de Belegger op een rekening gestort op naam van de Aanbieder,
toegewezen aan de specifieke Audiovisuele Productie waarin de Belegger wenst te investeren.
Na de storting zal de Aanbieder het bedrag van de Belegging, verminderd met de commissie van de
Aanbieder en het Financieel rendement – berekend op de maximale Vergoedingsperiode van 18 maanden
– doorstorten aan de Productievennootschap. Op dat moment houdt de Aanbieder het bedrag van het
maximale Financieel Rendement aldus aan op zijn rekening in naam en voor rekening van de
Productievennootschap zonder daarbij rechtstreeks afhankelijk te zijn van de financiële situatie van de
Productievennootschap.
Dit heeft tot gevolg dat het bedrag van het maximale Financiële rendement niet vermengd wordt met werkof ander productiekapitaal van de Productievennootschap. Deze zgn. “voorafname” vormt aldus een,
weliswaar beperkte, beschermingsmaatregel voor de Belegger.

1.2.2.3.

Risico’s

Bovenvermelde “voorafname” is qua bescherming t.a.v. de Belegger inderdaad beperkt in die zin dat zij geen
vaststaande garantie inhoudt voor de Belegger dat deze sommen nooit kunnen worden gebruikt door de
Aanbieder, aangezien zij in zijn bezit zijn en de desbetreffende rekening geen geblokkeerde rekening is.
Derde-schuldeisers van de Aanbieder en de Productievennootschap – aangezien deze bedragen toekomen
aan de Productievennootschap - kunnen derhalve ook aanspraak maken op deze sommen.
In dat kader informeert de Aanbieder de Belegger dat haar balans op 30 juni 2017 een negatief eigen
vermogen vertoont, waardoor volgens artikel 333 Wetboek Vennootschappen iedere belanghebbende de
ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank kan vorderen, wat het Financieel rendement in gevaar
kan brengen. Dit is volgens de inschatting van de Aanbieder evenwel slechts een tijdelijke situatie,
aangezien het grootste deel van de Tax Shelter investeringen in de tweede jaarhelft valt, waardoor de
Aanbieder verwacht om het boekjaar 2017 met een positief eigen vermogen af te sluiten. Om die reden
hebben de aandeelhouders van Lum.Invest de procedure van artikel 332-333 Wetboek Vennootschappen
niet in werking gesteld.
Bij een eventueel faillissement van de Aanbieder blijft het risico voor de Belegger bestaan dat het Financieel
rendement verloren gaat. Het Financieel rendement wordt niet gedekt door enige verzekering.
Het Financieel rendement kan bijkomend worden gegarandeerd via een bankgarantie, maar de kostprijs
ervan wordt wettelijk beschouwd als een financieel voordeel en kan niet gedragen worden door de
Aanbieder. Deze kosten komen derhalve volledig ten laste van de Belegger en zullen een impact hebben op
het totaal rendement. Om die reden biedt de Aanbieder de bankgarantie niet standaard aan, maar elke
Belegger die daarom verzoekt kan een bankgarantie aanvragen. Deze bankgarantie wordt uitgegeven door
de bank van de Aanbieder, nl. KBC.
De Aanbieder heeft in het verleden aan één Belegger een bankgarantie toegekend.
Daarnaast biedt de Aanbieder de mogelijkheid aan de Belegger om het bedrag van het Financieel rendement
te blokkeren op een derdenpandrekening, die wordt gedeblokkeerd van zodra het Financieel rendement
opeisbaar is door de Belegger. De kostprijs van dergelijke derdenpandrekening is lager dan wanneer de
Belegger opteert voor een bankgarantie. Ook deze optie wordt op verzoek aan de Belegger aangeboden, en
per geval verder afgehandeld.

1.2.3.

Risico’s
betreffende
Productievennootschap

de

Aanbieder

en

de

1.2.3.1.

De Aanbieder Lum.Invest – Risico’s

De Aanbieder Lum.Invest BVBA werd opgericht op 7 juli 2016 en heeft als maatschappelijk doel
Productievennootschappen en Beleggers met elkaar in contact te brengen zodat de Beleggers door middel
van een Belegging een deel van de belastbare gereserveerde winst kunnen vrijstellen via het systeem van
Tax Shelter financiering. In ruil daarvoor ontvangt de Aanbieder een bemiddelingscommissie van de in
aanmerking komende Productievennootschap voor wie de fondsen bestemd zijn. Deze
Productievennootschap is voor bijna alle Audiovisuele Producties Lunanime BVBA, die net zoals de
Aanbieder door Lumière Groep wordt gecontroleerd, aangezien deze laatste 99,99% van de aandelen van
Lunanime in handen heeft. De overige 0,01% van de aandelen wordt gehouden door Lumière Publishing
NV.
De Aanbieder werd op 27 juli 2016 door de Minister van Financiën erkend als in aanmerking komende
Tussenpersoon in de zin van artikel 194ter, §1, 3° WIB92. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de
Aanbieder om te (blijven) beantwoorden aan de voorwaarden van dit artikel, i.e. de Aanbieder mag nooit
optreden als investeerder of in aanmerking komende productievennootschap. Een schorsing of intrekking
van de erkenning zou tot gevolg hebben dat de Aanbieder in de toekomst geen beroep meer kan doen op de
Tax Shelter-maatregel, maar stelt geen probleem ten opzichte van de reeds afgesloten Beleggingen, die er
niet rechtstreeks door worden beïnvloed, voor zover desbetreffende Raamovereenkomsten tijdig bij de
FOD Financiën werden aangemeld.
Desalniettemin, indien de FOD Financiën zou vaststellen dat de Aanbieder de wetgeving betreffende het Tax
Shelter-stelsel en in het bijzonder diens plichten als in aanmerking komende tussenpersoon niet naleeft,
dient de FOD Financiën die gebreken te identificeren en mee te delen aan de Aanbieder en de termijn te
bepalen binnen dewelke de toestand moet worden verbeterd. Intussen kan de erkenning geschorst worden.
Als de FOD Financiën bij het verstrijken van hoger bedoelde remediëringsperiode vaststelt dat de gebreken
niet werden verholpen, kan zij de erkenning intrekken. In geval van intrekking van de erkenning kan een
nieuwe aanvraag tot erkenning worden ingediend. Die nieuwe aanvraag maakt dan het onderwerp uit van
een diepgaand onderzoek en de erkenning kan worden geweigerd, inzonderheid als de FOD Financiën
vaststelt dat de gebreken die de intrekking van de initiële erkenning hebben gerechtvaardigd, niet
verdwenen zijn of zich mogelijk zouden herhalen. In geval van toekenning van een nieuwe erkenning na
intrekking van de initiële erkenning, wordt de nieuwe erkenning toegekend voor een periode van drie jaar,
hernieuwbaar op aanvraag, volgens dezelfde modaliteiten.
Bij faillissement van de Aanbieder wordt de erkenning van rechtswege ingetrokken.
Een dergelijke schorsing of intrekking van de erkenning zou tot gevolg hebben dat de Aanbieder voor de
toekomst, tijdelijk dan wel permanent, geen Aanbod meer zou mogen doen, maar heeft geen rechtstreekse
invloed op (het rendement van) de op dat ogenblik reeds afgesloten Beleggingen, voor zover desbetreffende
Raamovereenkomsten tijdig bij de FOD Financiën werden aangemeld. Dergelijke schorsing of intrekking zal
tot een aanvulling van dit Prospectus leiden, aangezien de Aanbiedingsperiode desgevallend moet worden
ingekort of opgeschort.
Mocht de Aanbieder zijn erkenning verliezen of opgeschort zien en het totaal bedrag aan Tax Shelter
investeringen voor een bepaalde Audiovisuele Productie werd nog niet volledig opgehaald, dan bestaat er
een risico voor de Productievennootschap dat zij de productie niet volledig kan financieren. In dit geval kan
de Productievennootschap een andere erkende tussenpersoon inschakelen voor het ophalen van het
openstaande bedrag aan Tax Shelter investeringen.
De huidige afhankelijkheid van één type diensten - namelijk het zoeken naar Tax Shelter investeringen – en
het beperkt eigen vermogen van de Aanbieder vormen een risico met betrekking tot de stabiliteit van de
financiële resultaten van de Aanbieder. Het dient echter benadrukt te worden dat de Aanbieder deel
uitmaakt van een stabiele groep (Lumière Groep NV), waarbij de activiteiten van de
dochtervennootschappen elkaar onderling ondersteunen. De risico’s m.b.t. de financiële situatie van de
Aanbieder worden nader toegelicht onder Afdeling 1.2.3.4.

De Tax Shelter commissie die de Aanbieder aanrekent aan de Productievennootschap op de opgehaalde
Beleggingen, bedraagt ten hoogste 12,5%. Er werd een bevestiging aangevraagd bij de Dienst Voorafgaande
Beslissingen in fiscale zaken (zgn. “Ruling”), die aangeeft dat deze commissie aanvaard wordt als uitgave
die niet rechtstreeks verbonden is met de productie en exploitatie van het Audiovisueel Werk in de zin van
artikel 194ter, § 1, 9° WIB92. Deze Ruling werd toegekend door de Dienst Voorafgaande Beslissingen van
de FOD Financiën op 22 augustus 2017. De Ruling doet geen uitspraak over de inhoud van de
Raamovereenkomst.

1.2.3.2.

De Productievennootschap (Lunanime) – Risico’s

De Aanbieder treedt in eerste instantie op als in aanmerking komende tussenpersoon voor de Audiovisuele
Producties van Lunanime. Dit is evenwel geen exclusieve samenwerking, het is mogelijk dat de Aanbieder
zou optreden voor andere Productievennootschappen. Dit is tot op heden nog niet gebeurd.
Omgekeerd haalt Lunanime niet enkel Tax Shelter investeringen op met de tussenkomst van de Aanbieder.
Zij doet ook een beroep op andere erkende tussenpersonen om de financiering van haar Audiovisuele
Producties te verzekeren.
Lunanime BVBA is een Productievennootschap in de zin van artikel 194ter, §1, 2° WIB92 en werd als
dusdanig erkend op 23 januari 2015. Ook voor het behoud van deze erkenning dient Lunanime aan de
voorwaarden van voormeld artikel te (blijven) voldoen.
Lunanime is verantwoordelijk voor het ontvangen van de fondsen ingezameld onder het regime van artikel
194ter WIB92 en wijst die toe aan Audiovisuele Producties, waarbij zij optreedt als hoofd- of coproducent.
Lunanime start enkel het productieproces op, op voorwaarde dat de Audiovisuele Productie voldoende
gefinancierd is en wordt gedekt door een gespecialiseerde Productieverzekering en Tax Shelter
verzekering, bestemd om de voltooiing van de Audiovisuele Productie te verzekeren. Enkel indien een
project voor tenminste 80% is gefinancierd, krijgt de start van de productie groen licht en wordt het
Erkenningsattest voor Tax Shelter aangevraagd door de Productievennootschap zodat de
financieringsronde via het Tax Shelter mechanisme kan worden opgestart.
Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de Productievennootschap om haar erkenning te behouden in
de zin van artikel 194ter, § 1, 2° WIB92. Indien de FOD Financiën zou vaststellen dat de
Productievennootschap de wetgeving betreffende het Tax Shelter-stelsel en in het bijzonder diens plichten
als in aanmerking komende productievennootschap niet naleeft, dient de FOD Financiën die gebreken te
identificeren en mee te delen aan de Productievennootschap en de termijn te bepalen binnen dewelke de
toestand moet worden verbeterd. Intussen kan de erkenning geschorst worden. Als de FOD Financiën bij
het verstrijken van hoger bedoelde remediëringsperiode vaststelt dat de gebreken niet werden verholpen,
kan zij de erkenning intrekken. In geval van intrekking van de erkenning kan een nieuwe aanvraag tot
erkenning worden ingediend. Die nieuwe aanvraag maakt dan het onderwerp uit van een diepgaand
onderzoek en de erkenning kan worden geweigerd, inzonderheid als de FOD Financiën vaststelt dat de
gebreken die de intrekking van de initiële erkenning hebben gerechtvaardigd, niet verdwenen zijn of zich
mogelijk zouden herhalen. In geval van toekenning van een nieuwe erkenning na intrekking van de initiële
erkenning, wordt de nieuwe erkenning toegekend voor een periode van drie jaar, hernieuwbaar op
aanvraag, volgens dezelfde modaliteiten.
Bij faillissement van de Productievennootschap wordt de erkenning van rechtswege ingetrokken.
In het geval van verlies of schorsing van haar erkenning, mag Lunanime haar Audiovisuele Producties niet
langer financieren met Tax Shelter investeringen. Dit kan ervoor zorgen dat producties waarvan de
volledige Tax Shelter financiering nog niet werd opgehaald op de datum van schorsing of intrekking van de
erkenning, niet gefinancierd, en dus niet gefinaliseerd kunnen worden, wat het Fiscaal rendement van de
Belegger in gevaar kan brengen. In dat geval kan Lunanime terugvallen op haar verzekering
beroepsaansprakelijkheid, waarvan de dekking evenwel beperkt is tot € 1.250.000. De Tax Shelter

Verzekering geldt in dit geval evenwel niet, aangezien de Productievennootschap (tijdelijk) niet aan haar
wettelijke verplichtingen voldoet.
De Belegger moet deze risico’s aldus voor ogen houden bij een inschrijving op het Aanbod.

1.2.3.3.

Onderlinge afhankelijkheid als dochtervennootschap van Lumière Groep –
Risico’s

De Aanbieder Lum.Invest en Productievennootschap Lunanime zijn van elkaar afhankelijk, in die zin dat de
capaciteit van Lunanime om Audiovisuele projecten te vinden die men in België wenst te (co)produceren,
voor Lum.Invest met zich meebrengt dat zij aan Beleggers projecten kan voorstellen. Omgekeerd laat de
capaciteit van Lum.Invest om Beleggers te vinden, aan Lunanime toe om enerzijds buitenlandse
producenten te overtuigen om met hun Audiovisuele Producties naar België te komen, en anderzijds om
producties succesvol te financieren. De onderlinge afhankelijkheid faciliteert dus in die context de goede
afstemming tussen de twee activiteiten en laat toe om de rendabiliteit van de twee vennootschappen te
verzekeren.
Lum.Invest en Lunanime maken deel uit van de Lumière Groep. De groepsstructuur is als volgt:

In het verleden heeft Lunanime als Productievennootschap rechtstreeks Tax Shelter opgehaald bij
Beleggers. Van 2013 tot 2015 heeft Lunanime Audiovisuele Producties ontwikkeld waarvoor in totaal € 9,6
miljoen Tax Shelter opgehaald werd, waarvan € 3,6 miljoen door Lunanime zelf. Dit betrof niet-openbare
(en dus niet-prospectusplichtige) aanbiedingen.
In 2016 en 20172 heeft Lunanime - met de tussenkomst van de Aanbieder vanaf 7 juli 2016 - ca. € 3,5
miljoen opgehaald.
Meer details over deze ophalingen zijn te vinden onder Afdeling 6.15.
Lunanime heeft voor alle Audiovisuele Producties die gefinancierd werden door Tax Shelter de nodige Tax
Shelter-attesten tijdig en ten belope van de volledige vooropgestelde fiscale vrijstelling afgeleverd. 3 De

Status op 31 oktober 2017.
Het gaat hier weliswaar om attesten afgeleverd onder het “oude “ Tax Shelter regime, zoals geldend vóór de
wetswijziging van 12 mei 2014, aangezien de FOD Financiën bij Lunanime nog geen controles heeft uitgevoerd
volgens het “nieuwe” Tax Shelter regime.
2
3

Lumière Groep heeft aldus de afgelopen jaren expertise opgebouwd in productie en het ophalen van Tax
Shelter.
Daarnaast kan de Aanbieder ook terugvallen op de expertise die de Lumière Groep heeft op het vlak van
film- en seriedistributie, activiteiten die binnen de groep worden uitgeoefend door Lumière Publishing.
Lunanime en Lum.Invest zullen op die manier genieten van de grondige “due diligence” die Lumière
Publishing uitvoert op het vlak van de soliditeit van het project, de producenten en van het productieproces.

1.2.3.4.

Financiële situatie van de Aanbieder en de Productievennootschap – Risico’s

De jaarrekening van Lum.Invest voor het boekjaar 2016 wordt beschikbaar gesteld onder Afdeling 6.5. en
Bijlage 6. Aangezien Lum.Invest haar activiteiten op 7 juli 2016 heeft opgestart, beslaat deze jaarrekening
maar 6 maanden.
Ook de jaarrekeningen van Lunanime van de laatste drie boekjaren worden bijgevoegd in Bijlage 7.
De financiële situatie van Lum.Invest en Lunanime worden toegelicht onder resp. Afdeling 1.4.2.2 en 1.4.3.2
en meer in detail onder 6.5.
De aandacht van de Belegger wordt gevestigd op het feit dat de balans van Lum.Invest op 30 juni 2017 een
negatief resultaat vertoont. Dit heeft tot gevolg dat volgens artikel 333 Wetboek Vennootschappen iedere
belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank kan vorderen, wat het Financieel
rendement van de Belegger in gevaar kan brengen. De aandeelhouders van Lum.Invest hebben de
procedure van artikel 332 en 333 Wetboek Vennootschappen echter niet in werking gesteld, aangezien
dergelijk negatief resultaat in het midden van het boekjaar eigen is aan een Tax Shelter tussenpersoon, gelet
op het feit dat de meeste Beleggers inschrijven op het Aanbod op het einde van het kalenderjaar. Lum.Invest
verwacht om het boekjaar 2017 dus met een positief eigen vermogen af te sluiten.
Om doorheen het jaar de kosten op te vangen, kan Lum.Invest gebruik maken van een rekening-courant ter
beschikking gesteld door haar moedervennootschap Lumière Groep NV.
Zoals voor elke vennootschap bestaat het risico dat de Aanbieder of Productievennootschap in slechte
financiële papieren komt, of in het slechtste geval failliet gaat.
De afhankelijkheid van één type diensten (met name het zoeken van Tax Shelter-fondsen) vormt mogelijk
een risico met betrekking tot de stabiliteit van de financiële resultaten van de Aanbieder. Het dient echter
te worden benadrukt dat zelfs bij teruglopende inkomsten, de reeds afgesloten Raamovereenkomsten (en
gedane Beleggingen) daar geen nadelige effecten van zullen ondervinden, tenzij de volledige Tax Shelter
financiering voor bepaalde Audiovisuele Producties hierdoor niet volledig kan worden opgehaald, wat het
Fiscaal rendement in het gedrang kan brengen.
Indien de Productievennootschap de Tax Shelter verplichtingen niet of niet voldoende nauwkeurig naleeft
omwille van een moeilijke financiële situatie, bestaat het risico dat de Belegger zijn Fiscaal rendement
geheel of gedeeltelijk verliest (door het niet of niet volledig bekomen van het Tax Shelter-attest), en/of zijn
Financieel rendement verloren ziet gaan. Afhankelijk van het geval en gelet op de voorwaarden en
beperkingen in de desbetreffende polis kunnen de Productieverzekering en/of de Tax Shelter Verzekering
voorzien in een dekking van het Fiscaal rendement ten gunste van de Belegger.
Zoals toegelicht onder Afdeling 6.5.2 is het effectieve eigen vermogen van Lunanime op 30 juni 2017
beperkt. De koerswijziging van 2016 van een kleiner productiehuis naar een middelgroot productiehuis
voor zowel fictie- als animatiefilms en -series heeft tijd nodig om zich te realiseren. Op 29 december 2016
werd een kapitaalverhoging doorgevoerd, waardoor het eigen vermogen terug positief is. Lunanime wil dit
de komende jaren verder versterken.
In geval van een faillissement van Lunanime loopt de Belegger het risico dat het Tax Shelter-attest niet
(tijdig) kan worden afgeleverd, zodat de voorlopig vrijgestelde winsten belastbaar zouden worden. In dat
geval echter wordt het Fiscaal rendement gegarandeerd door de Tax Shelter verzekering.

Voor wat betreft het Financieel rendement, is het de intentie van de Aanbieder om het maximale wettelijk
toegelaten rendement uit te keren aan de Belegger. Een benarde financiële situatie van de Aanbieder en/of
de Productievennootschap kan ervoor zorgen dat het Financieel rendement niet gevrijwaard blijft. Het
Financieel rendement wordt immers niet gedekt door enige verzekering.
De Aanbieder wil de Belegger beschermen tegen mogelijke financiële problemen van de
Productievennootschap door middel van het systeem van “voorafname” van het Financieel rendement,
zoals toegelicht in Afdeling 1.2.2.2. De voorafname heeft tot gevolg dat het bedrag van het maximale
Financiële rendement niet vermengd wordt met werk- of ander productiekapitaal van de
Productievennootschap. Deze maatregel vormt aldus een, weliswaar beperkte, beschermingsmaatregel
voor de Belegger.
Deze bescherming blijft inderdaad beperkt in die zin dat zij geen vaststaande garantie inhoudt voor de
Belegger dat deze sommen nooit kunnen worden gebruikt door de Aanbieder, aangezien zij in zijn bezit zijn
en de desbetreffende rekening geen geblokkeerde rekening is. Derde-schuldeisers van de Aanbieder en de
Productievennootschap – aangezien deze bedragen toekomen aan de Productievennootschap - kunnen
derhalve ook aanspraak maken op deze sommen.
Bij een eventueel faillissement van de Aanbieder blijft het risico voor de Belegger bestaan dat het Financieel
rendement verloren gaat.
Dit Financieel rendement kan bijkomend worden gegarandeerd via een bankgarantie, maar de kostprijs
ervan wordt wettelijk beschouwd als een financieel voordeel en kan niet gedragen worden door de
Aanbieder. Deze kosten komen derhalve volledig ten laste van de Belegger en zullen een impact hebben op
het totaal rendement. Om die reden biedt de Aanbieder de bankgarantie niet standaard aan, maar elke
Belegger die daarom verzoekt kan een bankgarantie aanvragen. Deze bankgarantie wordt uitgegeven door
de bank van de Aanbieder, nl. KBC.
De Aanbieder heeft in het verleden aan één Belegger een bankgarantie toegekend.
Daarnaast biedt de Aanbieder de mogelijkheid aan de Belegger om het bedrag van het Financieel rendement
te blokkeren op een derdenpandrekening, die wordt gedeblokkeerd van zodra het Financieel rendement
opeisbaar is door de Belegger. De kostprijs van dergelijke derdenpandrekening is lager dan wanneer de
Belegger opteert voor een bankgarantie. Ook deze optie wordt op verzoek aan de Belegger aangeboden, en
per geval verder afgehandeld.

1.2.3.5.

Risico’s naar aanleiding van een schending van de middels de
Raamovereenkomst aangegane verbintenissen

Middels de Raamovereenkomst gaan de Productievennootschap en/of de Aanbieder enkele verbintenissen
aan die bij schending ervan, de niet- (tijdige) of slechts gedeeltelijke aflevering van het Tax Shelter-attest
tot gevolg zouden kunnen hebben.
Het betreft in het bijzonder de tijdige aanmelding van de Raamovereenkomst bij de FOD Financiën binnen
één maand na ondertekening, het toezicht op de maximumperiode van 3 maanden tussen de ondertekening
van de Raamovereenkomst en de storting gedaan door de Belegger en de tijdige aflevering van het Tax
Shelter-attest. Bij niet-naleving van deze verplichtingen verbinden de Aanbieder en/of de
Productievennootschap zich ertoe de Belegger te vergoeden voor de schade die de Belegger daardoor zou
lijden, en dit ten belope van de belastingverhoging en verwijlintresten op het gedeelte van de belasting dat
proportioneel verband houdt met de bij toepassing van de Raamovereenkomst voorheen vrijgestelde winst.
Ook verbinden de Aanbieder en/of de Productievennootschap zich er middels artikel 8.1. van de
Raamovereenkomst toe eventuele andere schade geleden door de Belegger die haar oorzaak vindt in een
schending van of onjuistheid in de krachtens de Raamovereenkomst aangegane verbintenissen en gegeven
verklaringen (en die andere schade betreft dan de schade die het gevolg is van de niet- (tijdige) of slechts
gedeeltelijke aflevering van het Tax Shelter Attest), te vergoeden.

Evenwel bestaat steeds het risico dat noch de Aanbieder noch de Productievennootschap over onvoldoende
middelen beschikt om voormelde verbintenissen te honoreren en bedoelde schadevergoedingen ook
daadwerkelijk
uit
te
betalen.
Dat
risico
wordt
verder
ingedekt
middels
de
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering die de Aanbieder en de Productievennootschap hebben afgesloten
(zie hierna onder Afdeling 1.3.4). Deze Beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt evenwel enkel
professionele risico’s tot een bedrag van € 1.250.000.
Indien het de schending betreft van een verbintenis die de niet- (tijdige) of slechts gedeeltelijke aflevering
van het Tax Shelter-attest tot gevolg heeft, dan kan mogelijkerwijze tevens de Tax Shelter verzekering ter
dekking van het fiscaal voordeel worden aangesproken (zie hierna onder 1.3.3.2).
De Belegger moet dergelijke risico’s, alsmede de hypothese dat de dekking van de verzekeringen niet zou
gelden, voor ogen houden bij de beoordeling van het Aanbod.

1.2.4.

Risico’s inherent aan de Audiovisuele Productiesector

Er bestaat een risico dat de Audiovisuele Productie niet wordt voltooid of dat er niet voldoende Belgische
en/of Europese uitgaven zijn gemaakt voor de Audiovisuele Productie. In dat geval verliest de Belegger
geheel of gedeeltelijk het Fiscaal rendement en is hij eventueel verplicht tot het betalen van boetes en
verwijlsintresten aan de fiscale administratie. Desondanks kan in dat geval een beroep gedaan worden op
de Tax Shelter verzekering (zie Afdeling 1.3.3.2 en 5.4.).
Men wijst de aandacht erop dat Lunanime reeds een aanzienlijke ervaring heeft opgebouwd in de productie
van films en series. Dit laat haar toe om een grondige selectie te doen van de levensvatbaarheid van de
projecten, de betrouwbaarheid van de (co)producenten in te schatten en het verloop van de productie
kritisch op te volgen en bij te sturen waar nodig.

1.3.

Verbintenissen en verzekeringen

1.3.1.

Contractuele
verbintenissen
van
de
Productievennootschap met betrekking tot het Fiscaal
rendement

Krachtens artikel 6.9 van de Raamovereenkomst opgenomen als Bijlage 4: Raamovereenkomst bij dit
Prospectus, verbindt de Productievennootschap Lunanime er zich toe om aan de Belegger het Tax Shelterattest over te maken uiterlijk op 31 december van het vierde jaar volgend op het jaar van ondertekening
van de Raamovereenkomst.
Artikel 8 van de Raamovereenkomst voorziet een verplichting tot schadevergoeding in hoofde van de
Productievennootschap indien deze verbintenissen niet kunnen worden nagekomen.

1.3.2.

Verbintenissen
van
de
Aanbieder
en/of
Productievennootschap met betrekking tot andere in de
Raamovereenkomst aangegane verplichtingen

Zoals vermeld onder 1.2.3.5 verbinden de Aanbieder en/of de Productievennootschap zich tot bijkomende
verplichtingen in het kader van de Raamovereenkomst, naast het bekomen van het Fiscaal rendement.
Evenwel bestaat steeds het risico dat noch de Aanbieder noch de Productievennootschap over onvoldoende
middelen beschikt om voormelde verbintenissen te honoreren en bedoelde schadevergoedingen ook
daadwerkelijk
uit
te
betalen.
Dat
risico
wordt
verder
ingedekt
middels
de
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering die de Aanbieder en de Productievennootschap hebben afgesloten
(zie hierna onder 1.3.4). Deze Beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt evenwel enkel professionele
risico’s tot een bedrag van € 1.250.000.
Indien het de schending betreft van een verbintenis die de niet- (tijdige) of slechts gedeeltelijke aflevering
van het Tax Shelter-attest tot gevolg heeft, dan kan mogelijkerwijze tevens de Tax Shelter verzekering ter
dekking van het fiscaal voordeel worden aangesproken (zie hierna onder 1.3.3.2).
De Belegger moet dergelijke risico’s, alsmede de hypothese dat de dekking van de verzekeringen niet zou
gelden, voor ogen houden bij de beoordeling van het Aanbod.

1.3.3.

Verzekeringen

1.3.3.1.

Productieverzekering

Voor elke Audiovisuele Productie wordt een zgn. “Productieverzekering” afgesloten door Lunanime of – bij
een co-productie indien Lunanime niet de hoofdproducent is– door de hoofdproducent, die de risico’s dekt
op het vlak van pre-productie, productie en post-productie, inclusief:
-

Burgerlijke aansprakelijkheid,
Bescherming van de moederband, behoudens in geval van professionele fout van de
productieploeg,
Bescherming van de opnameapparatuur,
Bescherming van decors, kostuums en rekwisieten,
Onbeschikbaarheid van hoofdacteurs of regisseur,
Persoonlijke ongevallen,
Andere gebruikelijke risico’s.

De garanties gedekt door de Productieverzekering kunnen beperkt worden door mogelijke
uitsluitingsgronden en vrijstellingen. Deze kunnen variëren per Audiovisuele Productie. De
Productieverzekering bevat voornamelijk garanties ten aanzien van de Productievennootschap, in die zin
dat de Audiovisuele Productie kan worden afgewerkt, ook wanneer externe factoren deze productie
vertragen of in gevaar brengen, zoals bijvoorbeeld onbeschikbaarheid, ziekte of ongeval van de regisseur of
de hoofdcast, beschadiging/vernietiging van de moederband, ongevallen op de set, enzovoort.
Deze garanties zijn evenwel ook belangrijk ten aanzien van de Belegger, aangezien de vrijwaring van de
afwerking van de productie ook de rendementen van de Belegger bijkomend beschermd.
Bovendien maakt de Tax Shelter investering van de Belegger ook deel uit van het verzekerde bedrag van de
Productieverzekering, nl. het productiebudget, aangezien de Belegger de productie rechtstreeks mee
financiert. Indien de productie als gevolg van een schadegeval verzekerd onder de Productieverzekering
niet zou kunnen worden afgewerkt, zal de verzekeraar de Belegging terugbetalen aan de Belegger, net zoals
de terugbetaling van andere financiers van de productie (producenten, zenders, overheidssubsidies, enz.).
Dergelijke dekking omvat evenwel niet het Fiscaal rendement van de Belegger.
De kosten verbonden met de Productieverzekering vallen ten laste van de Productievennootschap.

1.3.3.2.

Tax Shelter verzekering

De Tax Shelter verzekering vult de Productieverzekering aan, in die zin dat zij een rechtstreekse dekking
voorziet ten voordele van de Belegger voor wat betreft het Fiscaal rendement.
Deze Tax Shelter verzekering wordt voorzien door de Productievennootschap ten voordele van de Belegger
en is bestemd om het risico te dekken dat het Tax Shelter-attest niet of niet voor de volledige waarde zou
worden verkregen.
De Tax Shelter verzekering is van toepassing in volgende gevallen:
-

In het geval dat het Tax Shelter-attest niet zou worden afgeleverd:
o

o

-

Indien het Tax Shelter-attest niet zou worden afgeleverd aan de verzekerde Belegger, behalve
indien (i) de Belegger zelf niet aan zijn verplichtingen (zie hieronder) voldaan heeft en/ of, (ii)
de Raamovereenkomst niet tijdig werd aangemeld en/ of, (iii) de schade wordt gedekt door
de Productieverzekering, dan zal de verzekeraar de Belegger een bedrag terugbetalen dat
gelijk is aan het bedrag van het niet verworven Fiscaal rendement op basis van de
Raamovereenkomst en Artikel 194ter WIB92, eventueel verhoogd met achterstallige rente.
Mogelijke boetes worden niet gedekt door de Tax Shelter verzekering.
In het geval dat de Audiovisuele Productie niet voltooid zou zijn (waarborg “bonne fin”)
overeenkomstig het financieringsplan, dan kan de verzekeraar de financiering voltooien,
weliswaar beperkt tot het verzekerd bedrag, zodat het Tax Shelter-attest binnen de wettelijke
termijnen kan worden uitgegeven. Bovendien zal de waarborg verworven blijven totdat het
Tax Shelter-attest is afgeleverd aan de Belegger. De verzekeraar kan er tevens voor opteren
om de financiering niet te voltooien, maar het Fiscaal rendement aan de Belegger uit te betalen
eventueel verhoogd met de wettelijke verwijlinteresten. De waarborg “bonne fin” wordt voor
elke Audiovisuele Productie van de Productievennootschap onderschreven.

Aflevering van een Tax Shelter-attest met een waarde kleiner dan 206,67% van de Belegging, nl. als
de vereiste uitgaven niet worden gerealiseerd:
De verzekeraar vergoedt de Belegger voor het verschil tussen het bedrag dat hij had moeten genieten
als het Tax Shelter-attest gelijk zou zijn geweest aan 206,67% van de Belegging en het werkelijk
ontvangen of te ontvangen Fiscaal rendement, eventueel verhoogd met de wettelijke verwijlinteresten
die betrekking hebben op het verschil in belasting.

-

Fiscale behandeling van de schadevergoeding van de verzekeraar:
Indien de uit te keren schadevergoeding uitbetaald door de verzekeraar belastbaar zou zijn in hoofde
van de Belegger, verbindt de verzekeraar zich ertoe een schadevergoeding te betalen verhoogd op
basis van het belastingtarief van toepassing.

De Belegger zal aan volgende voorwaarden moeten voldoen om aanspraak te kunnen maken op een
vergoeding van de Tax Shelter verzekering:
-

De Belegger is een Belgische vennootschap en/ of een belastingplichtige bedoeld in Artikel 227, 2°
WIB92;
De Belegger is geen Belgische vennootschap voor de productie van Audiovisuele werken, noch een tvomroep, noch een kredietinstelling;
Betaling van de Belegging aan de Productievennootschap binnen 3 maanden na ondertekening van de
Raamovereenkomst;
De Belegger moet een afschrift van het Tax Shelter-attest, dat hij vooraf ontvangen heeft van de
Productievennootschap of de Tussenpersoon, toevoegen aan zijn aangifte in de inkomstenbelasting
voor de belastbare periode waarin hij de definitieve vrijstelling vraagt;

-

De Belegger moet de Belegging boekhoudkundig verwerken volgens de boekingsmethode beschreven
in Artikel 194ter, § 4 WIB92. Hiertoe wordt ook verwezen naar het CBN-advies 2015/1 van 13 mei
2015.

Indien de Belegger deze voorwaarden niet heeft vervuld, kan hij geen aanspraak maken op een vergoeding.
De kosten die verbonden zijn aan deze bijkomende Tax Shelter verzekering vallen ten laste van de
Productievennootschap.
Deze Tax Shelter verzekering zal tevens voorzien dat bij elk schadegeval dat de voltooiing van de
Audiovisuele Productie(s) verhindert, er een vergoeding aan de Belegger wordt uitgekeerd zodat de
Belegger het Fiscaal rendement kan genieten.
De Tax Shelter verzekering biedt geen dekking voor:
-

De dekking gegarandeerd door de Productieverzekering;
Het verlies van het Fiscaal rendement door toedoen van de niet-naleving door de Belegger van de
bepalingen van de Raamovereenkomst en/of artikel 194ter WIB92;
De Tussenpersoon die niet beantwoordt aan de wettelijke bepalingen van artikel 194ter, 3° WIB92
en die geen verzekeringsattest kan voorleggen van een verzekering beroepsaansprakelijkheid van
ten minste € 1.250.000.
De Aanbieder bevestigt dat dergelijk verzekeringsattest kan worden voorgelegd.

1.3.3.3.

Verzekering beroepsaansprakelijkheid

Naast bovenvermelde verzekeringen hebben Lum.Invest en Lunanime tevens een verzekering
beroepsaansprakelijkheid afgesloten. Binnen de perken van bijhorende verzekeringspolis, voorziet de
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering in een dekking tot € 1.250.000,00 per schadegeval en per
verzekeringsjaar. Ook de polis van de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering bevat (zoals gebruikelijk in
de verzekeringspraktijk) een reeks uitsluitingen.
Het is denkbaar dat de Aanbieder of Productievennootschap een beroep moet doen op de
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering indien een van hen een aan haar toerekenbare fout heeft gemaakt
in de verwerking van de Belegging binnen het Tax Shelter mechanisme van artikel 194ter WIB92, vb. indien
de Raamovereenkomst te laat wordt aangemeld bij de FOD Financiën.

1.3.4.

Bijkomende beschermingsmaatregelen met betrekking
tot het Financieel rendement

Voor wat betreft het Financieel rendement, is het de intentie van de Aanbieder om het maximale wettelijk
toegelaten rendement uit te keren aan de Belegger. Een benarde financiële situatie van de Aanbieder en/of
de Productievennootschap kan ervoor zorgen dat het Financieel rendement niet gevrijwaard blijft. Het
Financieel rendement wordt immers niet gedekt door enige verzekering.
De Aanbieder wil de Belegger beschermen tegen mogelijke financiële problemen van de
Productievennootschap door middel van het systeem van “voorafname” van het Financieel rendement,
zoals toegelicht in Afdeling 1.2.2.2. De voorafname heeft tot gevolg dat het bedrag van het maximale
Financiële rendement niet vermengd wordt met werk- of ander productiekapitaal van de
Productievennootschap. Deze maatregel vormt aldus een, weliswaar beperkte, beschermingsmaatregel
voor de Belegger.
Deze bescherming blijft inderdaad beperkt in die zin dat zij geen vaststaande garantie inhoudt voor de
Belegger dat deze sommen nooit kunnen worden gebruikt door de Aanbieder, aangezien zij in zijn bezit zijn

en de desbetreffende rekening geen geblokkeerde rekening is. Derde-schuldeisers van de Aanbieder en de
Productievennootschap – aangezien deze bedragen toekomen aan de Productievennootschap - kunnen
derhalve ook aanspraak maken op deze sommen.
Bij een eventueel faillissement van de Aanbieder blijft het risico voor de Belegger bestaan dat het Financieel
rendement verloren gaat.
Een bankgarantie ten gunste van de Belegger op het bedrag van het Financieel rendement is eveneens
mogelijk, maar de kostprijs ervan wordt wettelijk beschouwd als een financieel voordeel in de zin van
artikel 194ter, § 11 WIB92 en kan niet gedragen worden door de Aanbieder. Deze kosten komen derhalve
volledig ten laste van de Belegger en zullen dus een impact hebben op het totaal rendement. Om die reden
biedt de Aanbieder de bankgarantie niet standaard aan, maar elke Belegger die daarom verzoekt kan een
bankgarantie aanvragen. Deze bankgarantie wordt uitgegeven door de bank van de Aanbieder, nl. KBC.
De Aanbieder heeft in het verleden aan één Belegger een bankgarantie toegekend.
Daarnaast biedt de Aanbieder de mogelijkheid aan de Belegger om het bedrag van het Financieel rendement
te blokkeren op een derdenpandrekening, die wordt gedeblokkeerd van zodra het Financieel rendement
opeisbaar is door de Belegger. De kostprijs van dergelijke derdenpandrekening is lager dan wanneer de
Belegger opteert voor een bankgarantie. Ook deze optie wordt op verzoek aan de Belegger aangeboden, en
per geval verder afgehandeld.

1.4.

Inlichtingen
Lunanime

over

1.4.1.

Lumière Groep

Lumière

Groep,

Lum.Invest

en

De Lumière Groep is ontstaan uit Lumière Cinema, opgericht als Brugse stadsbioscoop in 1996 door
Alexander Vandeputte en Jan De Clercq. In 2000 werden de eerste stappen gezet om een eigen productiehuis
op te starten. Met succes werd in 2002 de langspeelfilm MEISJE voltooid. MEISJE was de eerste langspeelfilm
onder regie van Dorothée Van Den Berghe, met o.a. Matthias Schoenaerts en Nico Sturm.
In 2003 werd, naast arthouse cinema en productie, een derde activiteit toegevoegd, namelijk de distributie
van series en films in de Benelux met als eerste grote succes de distributie van LA MEGLIO GIOVENTÙ. In
datzelfde jaar vervoegde Annemie Degryse de Lumière Groep om de productiedivisie te leiden. In 2006
werd voor de eerste maal een Scandinavische crime serie, WALLANDER, verdeeld. Lumière Groep is
intussen uitgegroeid tot dé verdeler van Scandinavische crime series in de Benelux.
In maart 2014 werd een 50% participatie genomen in de stadsbioscoop Cartoon’s in Antwerpen. Intussen
behoort Cartoon’s volledig tot de Lumière Groep.
In juli 2014 stapte de investeringsmaatschappij Fin.Co mee in het kapitaal van de Lumière Groep, waardoor
er momenteel 3 aandeelhouders zijn. In juni 2016 maakte de Lumière Groep bekend dat de
distributieactiviteit van films zal afgebouwd worden en dat de focus zal liggen op het verder uitbouwen van
de productieactiviteiten, de uitbating van stadsbioscopen en de distributie van series.
De afgelopen twintig jaar is de Lumière Groep met haar activiteiten in distributie, productie en cinema
uitgegroeid tot een gevestigde waarde binnen de audiovisuele wereld in de Benelux. Het hoofdkantoor is
gevestigd in Gent. Om de Nederlandse markt beter te kunnen bedienen werd ook een kantoor in Amsterdam
geopend. Momenteel telt de Lumière Groep een dertigtal medewerkers in de verschillende divisies.

1.4.2.

Lum.Invest

1.4.2.1.

Algemeen

Lum.Invest bvba werd opgericht op 7 juli 2016, bij akte verleden voor notaris Veronique Laloo met
standplaats te Herzele. De maatschappelijke zetel is gelegen te Hof Ter Mere 28, 9000 Gent. Het
ondernemingsnummer is 0658.983.059. Voor de volledige statuten wordt verwezen naar Bijlage 5:
Statuten van Lum.Invest. Lum.Invest is een Tussenpersoon en werd als dusdanig erkend door de minister
van Financiën op 27 juli 2016.
De oprichting van Lum.Invest kadert binnen de strategische keuze om de productieactiviteit binnen
Lumière Groep verder uit te bouwen. In het verleden heeft Lunanime als Productievennootschap
rechtstreeks Tax Shelter opgehaald bij Beleggers. Van 2013 tot 2015 heeft Lunanime Audiovisuele
Producties ontwikkeld waarvoor in totaal € 9,6 miljoen Tax Shelter opgehaald werd, waarvan € 3,6 miljoen
door Lunanime zelf. Dit betrof niet-openbare (en dus niet-prospectusplichtige) aanbiedingen.
In 2016 en 20174 heeft Lunanime - met de tussenkomst van de Aanbieder vanaf 7 juli 2016 - ca. € 3,5
miljoen opgehaald.
Meer details over deze ophalingen zijn te vinden onder Afdeling 6.15.
Lunanime heeft voor al haar producties die gefinancierd werden door Tax Shelter de nodige fiscale attesten
tijdig afgeleverd. Aangezien de productie de komende jaren zal uitgebreid worden, zal de Lumière Groep
het ophalen van Tax Shelter organiseren via een Tussenpersoon, Lum.Invest. Lum.Invest kan rekenen op de
expertise die Lunanime de afgelopen jaren heeft uitgebouwd in het ophalen van Tax Shelter.
Door de distributie activiteit heeft Lumière Groep doorheen de jaren een groot netwerk opgebouwd met
voornamelijk Franse en Scandinavische producenten die coproducties wensen te ontwikkelen met
Lunanime. Het feit dat de Lumière Groep niet alleen als producent actief is, maar ook als distributeur en
cinema uitbater is een positief gegeven voor deze productiehuizen, die op deze manier ook een garantie
krijgen dat hun titel op een kwalitatieve manier in de markt zal worden geplaatst.
Lum.Invest heeft aldus als maatschappelijk doel Productievennootschappen en Beleggers met elkaar in
contact te brengen zodat de Beleggers door middel van een Belegging in Tax Shelter een deel van de
belastbare gereserveerde winst kunnen vrijstellen. Lum.Invest zal ervoor zorgen dat hiertoe een
Raamovereenkomst wordt afgesloten tussen de Belegger en de Productievennootschap.
De Lumière Groep heeft het voordeel dat zij kan bouwen op haar internationaal netwerk dat op haar beurt
productieopportuniteiten genereert, dat zij een beroep kan doen op een stevige en bewezen Tax Shelterervaring en dat zij bovendien de Audiovisuele Producties zelf in de markt kan zetten.

1.4.2.2.

Financiële situatie Lum.Invest

Hierbij gaat een vergelijkend overzicht van de balans en resultatenrekening van Lum.Invest voor het
boekjaar 2016 en de tussentijdse cijfers van 2017.
De posten in de resultatenrekening en balans worden in detail toegelicht onder 6.5.1.

4

Status op 31 oktober 2017.

LUM.Invest - Cijfers 2016- 2017
Oprichting in 2016
Opgehaald bedrag

Lum.Invest - RESULTATENREKENING

966.000

806.935

2016A

2017 - 30-06

110.354

100.617

0

0

Bedrijfsopbrengsten

110.354

100.617

Aankoop handelsgoederen

-55.041

-47.216

Diensten en diverse goederen

-51.301

-65.518

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

0

-19.776

Afschrijvingen

0

0

Andere bedrijfskosten

0

-822

Bedrijfkosten

-106.343

-133.333

Bedrijfswinst

4.012

-32.717

0

0

Omzet
Andere bedrijfsopbrengsten

Financiële opbrengsten
Financiële kosten

-7

-66

4.005

-32.783

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen

0

0

Ovebroeking naar de uitgestelde belastingen

0

0

-1.361

0

2.644

-32.783

2016A

2017 - 30-06

Immateriële vaste activa

0

0

Materiële vaste activa

0

0

Financiële vaste activa

0

0

VASTE ACTIVA

0

0

Vorderingen op ten hoogste één jaar

102.862

83.926

Liquide middelen

162.868

395.148

Winst (verlies) van het boekjaar voor belastingen

Belastingen
Winst (verlies) van het boekjaar
Lum.Invest - BALANS
ACTIVA

Overlopende rekeningen

0

0

VLOTTENDE ACTIVA

265.730

479.075

TOTAAL ACTIVA

265.730

479.075

PASSIVA
Kapitaal

18.600

18.600

2.644

-30.139

EIGEN VERMOGEN

21.244

-11.539

Handelsschulden

98.126

86.618

Overgedragen winst

Schulden mbt. belastingen en sociale lasten

1.361

36.440

Overlopende rekeningen

145.000

367.556

SCHULDEN

244.487

490.614

TOTAAL PASSIVA

265.730

479.075

Uit dit overzicht blijkt dat de balans van Lum.Invest op 30 juni 2017 een negatief resultaat vertoont. Dit
heeft tot gevolg dat volgens artikel 333 Wetboek Vennootschappen iedere belanghebbende de ontbinding
van de vennootschap voor de rechtbank kan vorderen, wat het Financieel rendement van de Belegger in
gevaar kan brengen. De aandeelhouders van Lum.Invest hebben de procedure van artikel 332 en 333
Wetboek Vennootschappen echter niet in werking gesteld, aangezien dergelijk negatief resultaat in het
midden van het boekjaar eigen is aan een Tax Shelter tussenpersoon, gelet op het feit dat de meeste
Beleggers inschrijven op het Aanbod op het einde van het kalenderjaar. Daarnaast heeft Lum.Invest in 2017
een personeelslid aangeworven die nog volop bezig is met een klantenportefeuille uit te bouwen, hiervan
zullen de effecten pas zichtbaar worden in de toekomst. Lum.Invest verwacht om het boekjaar 2017 dus
met een positief eigen vermogen af te sluiten.
Om doorheen het jaar de kosten op te vangen, kan Lum.Invest gebruik maken van een rekening-courant ter
beschikking gesteld door haar moedervennootschap Lumière Groep NV.

1.4.3.

Lunanime

1.4.3.1.

Algemeen

Lunanime is de Productievennootschap binnen de Lumière Groep. Lunanime treedt op als
Productievennootschap in de Raamovereenkomst, waarvan het model wordt opgenomen in Bijlage 4:
Raamovereenkomst.
Lunanime is een Gents productiehuis dat in 2008 werd opgericht binnen de Lumière Groep. Het bedrijf richt
zich op de productie van fictie- en animatieprojecten. De animatieprojecten worden allemaal in-house
geproduceerd in de animatiestudio LumièreStudio. De studio is gespecialiseerd in traditionele animatie (op
papier) en 2D computer animatie.
Lunanime produceerde reeds verschillende langspeelfilms zoals MEISJE (Dorothée Vandenberghe),
BEYOND THE STEPPES (debuut van Vanja d'Alcantara), OFFLINE (debuut van Peter Monsaert) en
coproduceerde films als DE ROUILLE ET D’OS (Rust and Bone) van Jacques Audiard en VAN DE KAT GEEN
KWAAD (Une Vie De Chat) van Jean-Loup Felicioli and Alain Gagnol. Deze film werd in 2012 genomineerd
voor een Oscar in de categorie ‘Best Animated Feature’. In 2014-2015 coproduceerde Lunanime ook de
volgende film van dit regisseursduo, PHANTOM BOY.
Lunanime coproduceerde ook verschillende films met Frankrijk. Thomas Bidegain was al gekend als
scenarist van o.a. UN PROPHETE en DE ROUILLE ET D’OS, en zat deze keer voor het eerst in de
regisseursstoel voor LES COWBOYS. Deze film ging in première op het filmfestival van Cannes in 2015, en
een jaar later volgde MAL DE PIERRES van Nicole Garcia met Marion Cotillard. In 2016 produceerde
Lunanime LE CIEL FLAMAND (tweede film van Peter Monsaert), die geselecteerd werd voor filmfestivals in
San Sebastian, Toronto, London, Gent, Göteborg, Aubagne, … en die kon rekenen op een enthousiast onthaal
en goeie recensies in de vakpers. De film won bovendien 2 Ensors: Wim Willaert kreeg het beeldje voor
Beste Mannelijke Bijrol en David Williamson voor Beste Director Of Photography.
Door zijn selectie op deze grote buitenlandse A filmfestivals is Lunanime een zeer geapprecieerd
productiebedrijf.
LE CIEL FLAMAND werd ook uitgebracht in Nederland en wordt internationaal verkocht door de Franse
Sales Agent URBAN.
Lunanime (co)produceerde ook meerdere korte animatiefilms, o.a.: JAZZED, DE ZWEMLES, BETTY’S BLUES,
VOL AU VENT, THE EDUCATION, THE TIE, RAPSODIE EN ROSE, DE KAKKERLAK EN DE ZEE, TOTEMS,
COSTA DORADA, TANK, …
Naast films produceert Lunanime ook series. In 2014-2015 werd het eerste seizoen van de serie THE TEAM
gecoproduceerd, een internationale politieserie met een budget van € 12 miljoen met in de hoofdrollen Lars

Mikkelsen en Veerle Baetens (coproductie met Network Movie, Nordisk en Superfilm). Tot eind november
2017 lopen de opnames van seizoen 2 van deze serie, met een budget van € 12,3 miljoen en met in de
hoofdrollen Lynn Van Royen, Jürgen Vogel en Marie Bach Hansen. Door deze productie staat Lunanime niet
enkel meer bekend als filmproducent en animatiestudio maar staat het nu ook internationaal op de kaart
als productiehuis van TV series. Andere internationale TV-series die Lunanime in 2016-2017
coproduceerde zijn: OCCUPIED 2, HASSEL, BULLETS en STATE OF HAPPINESS. Bij al deze producties
vertaalde het Belgische aandeel zich op verschillende manieren: aantal draaidagen in België, storyline in
België, Belgische cast en crew, studiowerk in België, materiaal, verzekering, postproductie,…
Lunanime zal zich de komende jaren verder toeleggen op een aantal Nederlandstalige langspeelfilms,
coproducties van buitenlandse films en internationale coproducties voor televisie. Ook de animatiestudio
is in volle ontwikkeling. Jaarlijks worden er in de studio aan een drietal korte films getekend, aangevuld met
coproductie op animatiefilms en animatieseries.
Doordat het zusterbedrijf Lumière Publishing reeds meer dan tien jaar actief is als distributeur van films en
televisieseries, hebben Lumière en Lunanime een heel groot netwerk opgebouwd van producenten en
salespartners in binnen- en buitenland. Voor de buitenlandse contacten is Lunanime binnen het Belgisch
audiovisueel landschap een aantrekkelijke partij, want door te coproduceren met Lunanime weet men zich
meestal ook verzekerd van distributie in de Benelux. De relaties met enkele Franse producenten (Les
Productions du Trésor en Why Not Productions) en de exclusieve relatie met alle grote Scandinavische
televisieproducenten zorgen voor een gestage aanvoer van projecten. Het stelt Lunanime ook in staat om
zijn eigen projecten terdege te ontwikkelen. Lunanime zal op toekomstige projecten in de toekomst
ongetwijfeld ook kunnen profiteren van deze wederkerigheid: internationale productiehuizen die willen
coproduceren in de Lunanime projecten.

1.4.3.2.

Financiële situatie Lunanime

Ter verduidelijking wordt een vergelijkende tabel toegevoegd van de vereenvoudigde balans en
resultatenrekening van Lunanime over de laatste drie boekjaren, met een tussentijdse staat op 30 juni 2017.
De posten in de resultatenrekening en balans worden in detail toegelicht onder 6.5.2.

Lunanime - Cijfers 2014-2017
Lunanime (in €)

2014A

2015A

2016A

125.498

4.102.814

835.246

207.034

Geproduceerde Vaste Activa

0

2.874.334

1.601.603

2.101.150

Andere bedrijfsopbrengsten

529.506

1.682.765

792.873

2.091

Bedrijfsopbrengsten

655.004

8.659.913

3.229.722

2.310.276

Omzet

Aankoop handelsgoederen

2017 - 30-06

-2.557.585

-1.503.263

-1.995.815

-26.959

-481.067

-288.628

-144.146

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

-123.791

-227.472

-165.223

-93.897

Afschrijvingen

-505.330

-5.864.917

-2.079.119

-60.420

Waardevermindering

0

-4.158

0

0

Andere bedrijfskosten

-902

-985

-134

-127

-656.982

-9.136.184

-4.036.367

-2.294.407

-1.978

-476.271

-806.645

15.869

1.886

1.754

465.272

1.841

Financiële kosten

-2.484

-4.806

-18.869

-1.762

Winst (verlies) van het boekjaar voor belastingen

Diensten en diverse goederen

Bedrijfskosten
Bedrijfswinst
Financiële Opbrengsten

-2.576

-479.323

-360.242

15.948

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen

0

0

239.530

0

Overboeking naar de uitgestelde belastingen

0

0

0

0

Belastingen op het resultaat

-24.389

-7.257

16.944

0

Winst (Verlies) van het boekjaar

-26.965

-486.580

-103.769

15.948

2014A

2015A

2016A

2017 - 30-06

3.164.214

Lunanime - BALANS
ACTIVA
Immateriële vaste activa

4.600.285

1.601.569

1.121.614

Materiële vaste activa

12.112

11.935

8.194

6.324

Financiële vaste activa

25.225

21.809

21.909

21.909

4.637.622

1.635.313

1.151.717

3.192.447

VASTE ACTIVA
Handelsvorderingen

590.749

588.737

345.423

73.267

Overige vorderingen

2.738.794

1.144.165

170.363

209.520

492.073

327.499

277.156

274.898

711

7.513

5.500

5.064

VLOTTENDE ACTIVA

3.822.327

2.067.914

798.442

562.749

TOTAAL ACTIVA

8.459.949

3.703.227

1.950.159

3.755.196

Liquide middelen
Overlopende rekeningen

PASSIVA
Kapitaal

6.197

6.197

18.600

18.600

Reserves

41.061

41.061

41.428

41.428

-26.965

-513.545

0

15.948

Kapitaalsubsidies

0

607.200

440.880

1.026.587

EIGEN VERMOGEN

20.293

140.913

500.908

1.102.563

uitgestelde belasingen - tax shelter

0

312.800

227.120

528.848

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN

0

312.800

227.120

528.848

Overgedragen winst (verlies)

Achtergestelde lening

0

500.000

0

0

Overige leningen

1.067.450

497.250

62.100

147.100

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

3.178.453

319.500

0

0

401.434

421.646

247.978

509.807

Handelsschulden
Schulden mbt. belastingen en sociale lasten
Overige schulden

93.744

67.079

25.532

27.297

321.930

549.247

886.521

1.397.582

Overlopende rekeningen

3.376.645

894.792

0

42.000

SCHULDEN

8.439.656

3.249.514

1.222.131

2.123.786

TOTAAL PASSIVA

8.459.949

3.703.227

1.950.159

3.755.196

Zoals hierboven reeds aangegeven was Lunanime vóór 2014 een klein productiehuis dat zich voornamelijk
richtte op korte animatiefilms en coproducties van animatiefilms. Daarnaast had ze ook een beperkt aantal
langspeelfictiefilms geproduceerd. In 2014 werd Lunanime gevraagd om THE TEAM te coproduceren. Op
dit project was er echter een grote budgetoverschrijding die Lunanime als gedelegeerd producent mee heeft
gefinancierd. Dit komt tot uiting in 2015, zijnde het jaar waarin THE TEAM uitgebracht is en dus ook de
meerkost in resultaat is genomen. Deze meerkost werd gedragen door Lumière Groep door middel van een
achtergestelde lening. De coproductie van THE TEAM heeft Lunanime op de kaart gezet in Scandinavië als
volwaardig Belgisch coproducent voor fictiereeksen en heeft ervoor gezorgd dat Lunanime nu gevraagd
wordt om samen te werken op tal van Scandinavische projecten.
Vanaf 2016 heeft Lunanime een koerswijziging ingezet. Zij wil groeien door het ontwikkelen van eigen
content in fictie en animatie. Tegelijkertijd wil ze jaarlijks verschillende Scandinavische coproducties
realiseren. Omdat een strategiewijziging enige tijd vergt om operationeel gevolgen te sorteren, had
Lunanime in 2016 nog een negatief resultaat. Dit negatief resultaat is het gevolg van te weinig projecten in
2016. Vanaf 2017 stijgt het productievolume van Lunanime en zal dit vermoedelijk ook zijn impact hebben
op de volgende jaren wanneer de ontwikkeling van eigen content omgezet kan worden in eigen producties.
Lunanime eindigde 2016 met een negatief eigen vermogen, grotendeels door het verlies op THE TEAM. Op
29 december 2016 werd een kapitaalsverhoging doorgevoerd waarbij de achtergestelde lening van Lumière
Groep geconverteerd werd naar eigen vermogen. Door de kapitaalsverhoging kreeg Lunanime de
mogelijkheid om zich volledig te focussen op groei en een winstgevende productie entiteit uit te bouwen.
Zoals toegelicht onder Afdeling 6.5.2, is het effectieve eigen vermogen van Lunanime op 30 juni 2017 nog
steeds beperkt, aangezien de koerswijziging van Lunanime tijd nodig heeft om zich te realiseren. Lunanime
wil dit de komende jaren verder versterken.
De grote verschillen in de jaarrekeningen van 2014 en 2015 voor wat betreft de aankopen handelsgoederen
en geproduceerde vaste activa zijn te wijten aan het feit dat Lunanime sinds 2015 het CBN advies 2015/7
volgt inzake verwerking van producties en Tax Shelter.

DEEL 2. RISICOFACTOREN
Dit Aanbod houdt een aantal risico’s in. Deze risico’s kunnen een invloed hebben op het rendement van de
Belegging. De Belegger wordt verzocht deze risico’s aandachtig te onderzoeken.

2.1.

Financiële risico’s inherent aan de Belegging

Door de verlaging van de standaard vennootschapsbelasting naar 29%, die vermoedelijk zal worden
ingevoerd vanaf januari 2018 , dienen de rendementen zoals op datum van publicatie van dit Prospectus in
artikel 194ter WIB92 vermeld, te worden herzien. De Aanbieder verbindt zich ertoe om een aanvulling op
dit Prospectus te publiceren van zodra deze wijziging aan artikel 194ter WIB92 in werking treedt.

2.1.1.

Risico’s gekoppeld aan het Fiscaal rendement

Zowel de Belegger als de Audiovisuele Productie(s) als de Aanbieder als de Productievennootschap moeten
voldoen aan de voorwaarden die beschreven worden in Artikel 194ter WIB92 en die in dit Prospectus
gedetailleerd worden vermeld, om te kunnen genieten van het Fiscaal rendement.

2.1.1.1.

Risico’s gekoppeld aan het niet- of gedeeltelijk verkrijgen van het Tax
Shelter-attest

Een belangrijk aspect voor het rendement van de Belegging is het definitief verwerven van het Fiscaal
rendement. Het Fiscaal rendement wordt onmiddellijk bekomen in het jaar waarin de Raamovereenkomst
wordt ondertekend, maar is op dat ogenblik nog niet definitief. Het risico bestaat dat de FOD Financiën de
vrijstelling van de winst op een bepaald ogenblik (geheel of gedeeltelijk) weigert omdat de bepalingen van
artikel 194ter WIB92 niet zouden zijn gerespecteerd door de Aanbieder, de Productievennootschap en/of
de Belegger. Ingeval een of meerdere van de wettelijk voorziene voorwaarden gedurende enig belastbaar
tijdperk niet zijn nageleefd of ontbreken, wordt de voorheen vrijgestelde winst aangemerkt als winst van
dat belastbaar tijdperk en zijn daarop bovendien nalatigheidsinteresten en mogelijks boetes verschuldigd.
De niet-voltooiing van het Audiovisueel Werk of het ontbreken van voldoende ontvankelijke Belgische
uitgaven, vormen in dat opzicht voor de Belegger het grootste risico, aangezien dit kan leiden tot geheel of
gedeeltelijk verlies van het Fiscaal rendement. In het geval dat de Belegger op 31 december van het vierde
jaar volgend op het jaar waarin de raamovereenkomst wordt getekend, het Tax Shelter-attest niet (volledig)
heeft ontvangen, wordt de voorheen vrijgestelde winst pro rata van de niet-toegekende vrijstelling
aangemerkt als winst van het belastbare tijdperk tijdens hetwelk het Tax Shelter-attest rechtsgeldig kon
worden afgeleverd.
Om het volledige Fiscaal rendement te kunnen toekennen aan de Belegger, dient de Productievennootschap
voldoende ontvankelijke uitgaven in België te doen in het kader van de desbetreffende Audiovisuele
Productie en de exploitatie ervan. Die uitgaven worden opgedeeld volgens Europese en niet-Europese
uitgaven en Rechtstreekse en Onrechtstreekse uitgaven.
Hierbij geldt de voorwaarde dat tenminste 70% van de kwalificerende productie- en exploitatie-uitgaven
in de Europese Economische Ruimte rechtstreeks moeten verbonden zijn met de productie en exploitatie
van het Audiovisueel Werk. Daarnaast moeten tenminste 70% van de kwalificerende uitgaven in België
rechtstreeks verbonden zijn met de productie en exploitatie van het werk.
Deze budgettering wordt opgesteld en voortdurend opgevolgd door de Productievennootschap.
Het is mogelijk dat de uitgaven in de Audiovisuele Productie niet volledig kunnen worden gecontroleerd
door de Productievennootschap, vb. in het geval van een coproductie. Om die reden onderwerpt Lunanime

mogelijke coproductieprojecten aan een strenge voorafgaande controle en vraagt zij van haar
coproducent(en) de nodige garanties om in het Budget voldoende (Rechtstreekse en Onrechtstreekse)
uitgaven in België te voorzien en uit te voeren zodat de grenzen van artikel 194ter WIB92 worden
gerespecteerd. Deze garanties worden gestipuleerd in de coproductieovereenkomst. Enkel indien een
project voor tenminste 80% is gefinancierd, krijgt het groen licht en wordt het Erkenningsattest voor Tax
Shelter aangevraagd door de Productievennootschap.
Om zich ervan te vergewissen dat de uitgaven voor de productie ontvankelijk zijn voor het Tax Shelter
mechanisme, gaat de Productievennootschap na of de door haar ingeschakelde leveranciers, crew en
aannemers onder het Belgische belastingstelsel belastingen betalen, volgens het gewoon stelsel van aanslag
overeenkomstig artikel 194ter, § 1, 7°. Deze controle beperkt zich evenwel tot de rechtstreekse aannemer
die samenwerkt met de Productievennootschap, en die de begunstigde is van de desbetreffende uitgave. De
Productievennootschap kan niet nagaan met welke onderaannemers de hoofdaannemer werkt. Om dit
risico voor substantiële uitgaven in het kader van de Audiovisuele Productie te beperken, vraagt zij aan de
hoofdaannemer om aan de Productievennootschap schriftelijk te garanderen dat hij geen beroep doet op
buitenlandse onderaannemers, vb. in het geval van een belangrijke decorbouwer, leverancier van
cameramaterialen, kostuums, e.d.
Naast de verplichtingen van de Productievennootschap met betrekking tot de uitgaven voor productie en
exploitatie van het Audiovisueel Werk en de daaraan verbonden verplichting tot aflevering van het
(volledige) Tax Shelter-attest, zijn nog andere contractuele en wettelijke verplichtingen van toepassing op
de Productievennootschap en/of de Aanbieder, o.a. de aanmelding van de Raamovereenkomst bij de FOD
Financiën binnen één maand na de ondertekening ervan en het behoud van de erkenning door de Aanbieder
en de Productievennootschap. Ook deze verplichtingen houden risico’s in voor de Belegger, die hij voor
ogen moet houden bij de beoordeling van het Aanbod.

2.1.1.2.

Voorwaarden voor de Belegger

In eerste instantie is het belangrijk dat de Belegger rekening houdt met zijn marginale aanslagvoet. Indien
de Belegger onderworpen is aan het normaal tarief (33,99%), dan bedraagt het Fiscaal rendement 5,369%.
Indien de Belegger geniet van het verlaagd tarief, kan het Fiscaal rendement negatief zijn. De Fiscale
rendementen bedragen respectievelijk -22,562%, -1,017% en 10,174% bij de aanslagvoeten van 24,98%,
31,93% en 35,54%.
In de tabel hieronder wordt een overzicht gegeven van de Fiscale rendementen bij de aanslagvoeten
toepasbaar bij het verlaagd tarief en het normaal tarief in de vennootschapsbelasting. Het Fiscaal
rendement is geen actuarieel rendement maar een totale opbrengst die wordt ontvangen op basis van een
investeringshorizon welke afhankelijk is van het tijdstip van realisatie van het Fiscaal rendement.
Er dient te worden opgemerkt dat het Fiscaal rendement een nettorendement is aangezien het aan de
vennootschapsbelasting is onderworpen.
MARGINAAL TARIEF VENNOOTSCHAPSBELASTING

24,98%

31,93%

35,54%

33,99%

Belegging

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

Tijdelijke vrijstelling (Belegging x 310%)

€ 310.000

€ 310.000

€ 310.000

€ 310.000

Uitgespaarde belasting door Tax Shelter

€ 77.438

€ 98.983

€ 110.174

€ 105.369

Fiscaal rendement (absolute waarden)

-€ 22.562

-€ 1.017

€ 10.174

€ 5.369

-22,562%

-1,017%

10,174%

5,369%

Fiscaal rendement (%)

De Tijdelijke vrijstelling wordt effectief in het jaar van de ondertekening van de Raamovereenkomst. De
Belegging moet binnen de 3 maanden na de ondertekening van de Raamovereenkomst worden gestort.
De fiscale vrijstelling is beperkt tot 50% (met een maximum van EUR 750.000) van de belastbare
gereserveerde winst van het belastbaar tijdperk vastgesteld voor de samenstelling van de vrijgestelde
reserves. Het rendement van de Belegging zal negatief worden beïnvloed, mocht de inschatting door de

Belegger van het toepasselijk belastingtarief en/of de belastbare winst in het jaar van de Belegging foutief
zijn.
Indien een belastbaar tijdperk geen of onvoldoende winst oplevert om de sommen ter uitvoering van de
Raamovereenkomst te kunnen aanwenden, wordt de voor dat belastbaar tijdperk niet verleende vrijstelling
achtereenvolgens overgedragen op de winst van de volgende belastbare tijdperken, waarbij de vrijstelling
per belastbaar tijdperk niet hoger mag zijn dan hierboven gesteld.
Het wordt daarom aan de Belegger aangeraden om zijn juridische, financiële en fiscale toestand, evenals
zijn belang om aan de voorgestelde Belegging deel te nemen, te onderzoeken en dit eventueel in
samenspraak met zijn raadgevers.

2.1.1.3.

Cijfervoorbeeld

Ter verduidelijking wordt een voorbeeld gegeven van een onderneming die onderworpen is aan het
normaal tarief (33,99%) en die een boekhouding per kalenderjaar voert:

Belegging (augustus 2017)

• De Belegger en
Productievennootschap tekenen een
Raamovereenkomst
met betrekking tot
een Belegging van €
100.000. Deze
Raamovereenkomst
wordt aangemeld bij
de FOD Financiën
binnen 1 maand na
overtekening.

2.1.1.4.

Storting (september 2017)

• De Belegging wordt
gestort binnen de 3
maanden na de
ondertekening van de
Raamovereenkomst.

Aangifte inkomsten 2017,
aanslagjaar 2018
• De Tijdelijke
vrijstelling bedraagt
310% van de
Belegging, zijnde €
310.000
• Het Fiscaal rendement
bedraagt: € 310.000 x
33,99% - € 100.000 =
€ 5.369 of 5,369%

Aflevering definitief Tax Shelter
attest (uiterlijk 31/12/2021 - 4j na
Raamovereenkomst)
• De definitieve
vrijstelling wordt
verkregen bij de
afgifte van het Tax
Shelter-attest.
Hierdoor is het Fiscaal
rendement van
5,369% definitief
verworven.

Fiscale waarde van het Tax Shelter-attest

Het bedrag van de Belegging is gelijk aan 48,387% van de verwachte Fiscale waarde van het Tax Shelterattest.
De Definitieve fiscale vrijstelling bedraagt 150% van de Fiscale waarde van het Tax Shelter-attest. Anders
gezegd moet de waarde van het Tax Shelter-attest 206,67% van de Belegging bedragen opdat de definitieve
vrijstelling optimaal zou zijn.
De Fiscale waarde van het Tax Shelter-attest wordt vastgesteld op 70% van de in aanmerking komende
Europese productie- en exploitatie-uitgaven, in de mate dat zij Rechtstreekse uitgaven zijn van de productie.
De Fiscale waarde bedraagt maximaal 10/9 van de Belgische uitgaven die binnen een maximale termijn van
18 maanden werden gedaan, vanaf de datum waarop de Raamovereenkomst werd getekend. Deze termijn
wordt verlengd met 6 maanden in het geval van een animatiefilm of -serie. De Fiscale waarde bedraagt
maximaal 9/10 van de Belgische uitgaven, waarvan minimaal 70% Rechtstreekse Belgische uitgaven zijn.
De fiscale waarde van het totale Tax Shelter-attest mag niet meer dan EUR 15.000.000 bedragen.

Deze budgettering wordt opgesteld en voortdurend opgevolgd door de Productievennootschap.
Hieronder wordt een schematische voorstelling gegeven.

Fiscale waarde

70% van de
Europese uitgaven

Minimaal 70% zijn
Rechtstreekse
uitgaven

Maximaal 10/9 van
de Belgische
uitgaven

Minimaal 70% zijn
Rechtstreekse
Belgische uitgaven

Minimaal 9/10 van
de Belgische
uitgaven

Minimaal 70% zijn
Rechtstreekse
Belgische uitgaven

Om bovenstaande te illustreren, worden hierna enkele cijfervoorbeelden gegeven.
Ervan uitgaande dat:
-

Het Budget van de Audiovisuele Productie (rechtstreeks + onrechtstreeks) binnen de EER € 1.428.580
bedraagt;

-

De uitgaven rechtstreeks verbonden met de productie en de exploitatie in de EER € 1.000.000
bedragen;

-

De totale uitgaven gedaan in België € 900.000 bedragen, waarvan uitgaven rechtstreeks verbonden
met de productie en de exploitatie in België € 630.000.

De Fiscale waarde van het Tax Shelter-attest bedraagt 70% van de uitgaven verbonden met de productie en
de exploitatie in de EER voor zover zij rechtstreeks verbonden zijn met de productie, i.e. 70% van € 1.428.580
= € 1.000.000, met een maximum van 10/9 van de in België gedane uitgaven, nl. 10/9 van € 900.000 = €
1.000.000. Hiervan wordt € 483.870 gefinancierd met Tax Shelter Beleggingen, i.e. 48,387% van de door de
Productievennootschap ingeschatte volledige fiscale waarde van het Tax Shelter-attest in tempore non
suspectu (i.e. voordat de uitgaven effectief worden gedaan).
De fiscale waarde van het Tax Shelter-attest bedraagt aldus € 1.000.000. De Definitieve fiscale vrijstelling ten
voordele van de Beleggers die geïnvesteerd hebben in deze Audiovisuele Productie, bedraagt 150% van deze
waarde, nl. € 1.500.000 in totaal.
Voor een Belegger die € 100.000 via Tax Shelter investeert in deze productie, komt de fiscale waarde van het
Tax Shelter-attest neer op € 206.667,08, wat resulteert in een Definitieve fiscale vrijstelling van € 310.000 (=
€ 206.667,08 * 150%). Ervan uitgaande dat de Belegger belast wordt aan het standaardtarief van 33,99%,
bedraagt de door de Belegger uitgespaarde belasting € 105.369, en geeft dit dus een Fiscaal rendement van €
5.369, i.e. 5,369% ten aanzien van de Belegging van € 100.000.
Ter illustratie, indien de Productievennootschap er niet in zou slagen om voldoende Tax Shelter
ontvankelijke uitgaven te doen in België (volgens volgende hypothese), dan zou dit leiden tot een verlaagd
Fiscaal rendement als volgt berekend:
-

Het Budget van de Audiovisuele Productie (rechtstreeks + onrechtstreeks) binnen de EER bedraagt €
1.428.580;

-

De uitgaven rechtstreeks verbonden met de productie en de exploitatie in de EER bedragen €
1.000.000;

-

De totale uitgaven gedaan in België bedragen € 900.000, waarvan uitgaven rechtstreeks verbonden
met de productie en de exploitatie in België € 500.000, wat minder is dan 70% van de totale
Belgische uitgaven. Hiervan wordt € 483.870 gefinancierd met Tax Shelter Beleggingen, i.e. 48,387%
van de door de Productievennootschap ingeschatte volledige fiscale waarde van het Tax Shelter-attest
in tempore non suspectu (i.e. voordat de uitgaven effectief worden gedaan).

De Fiscale waarde van het Tax Shelter-attest bedraagt 70% van de uitgaven verbonden met de productie en
de exploitatie in de EER voor zover zij rechtstreeks verbonden zijn met de productie, i.e. 70% van € 1.428.580
= € 1.000.000, met een maximum van 10/9 van de in België gedane uitgaven, nl. 10/9 van € 900.000 = €
1.000.000, maar met een minimum van 70% van de rechtstreekse uitgaven in België, i.e. tenminste € 630.000.
De Productievennootschap kan dit minimum evenwel niet behalen, want heeft uiteindelijk slechts € 500.000
Rechtstreekse uitgaven gedaan in België.
De fiscale waarde van het Tax Shelter-attest wordt in dat geval als volgt herberekend:
€ 1.000.000 – [(€ 630.000 - € 500.000) * (€ 500.000 / € 630.000)]
= Normale waarde van Tax Shelter-attest – [(70% van totale BE uitgaven – eigenlijke rechtstreekse BE
uitgaven) * (eigenlijke rechtstreekse BE uitgaven / 70% van totale BE uitgaven)]
= € 896.825,40
Dit heeft tot gevolg dat het Tax Shelter-attest ongeveer 10% lager zal zijn dan de voorziene waarde van €
1.000.000. De Definitieve fiscale vrijstelling ten voordele van de Beleggers bedraagt 150% van € 896.825,40,
d.i. € 1.345.238,10, wat € 154.761,90 lager ligt dan het bedrag van € 1.500.000 indien het Tax Shelter-attest
voor de volledige waarde werd behaald.
Voor een Belegger die € 100.000 via Tax Shelter investeert in deze productie, komt de fiscale waarde van het
Tax Shelter-attest neer op slechts een gedeeltelijke waarde van € 185.344,29 in plaats van de volledige waarde
van € 206.667,08. Dit resulteert in een Definitieve fiscale vrijstelling van € 278.016,44 (= € 185.344,29 * 150%).
Ervan uitgaande dat de Belegger belast wordt aan het standaardtarief van 33,99%, bedraagt de door de
Belegger uitgespaarde belasting € 94.497,79, en geeft dit een negatief Fiscaal rendement van € 5.502,21, i.e.
-5,502% ten aanzien van de Belegging van € 100.000.

2.1.1.5.

Verzekeringen

In het geval de Belegger vennootschapsbelasting, verhoogd met de interesten en boetes, verschuldigd zou
zijn als gevolg van een weigering door de fiscale administratie van de aflevering van het Tax Shelter-attest
voor de volledige of een gedeelte van de Fiscale vrijstelling, dan zal aan de Belegger overeenkomstig artikel
8 van de Raamovereenkomst een vergoeding betaald worden gelijk aan het bedrag van de door de Belegger
verschuldigde belastingen en verwijlinteresten als gevolg van de (gedeeltelijke) weigering door de FOD
Financiën.
Hiertoe zal door de Productievennootschap een Tax Shelter verzekering worden afgesloten, die van
toepassing is in volgende gevallen:
-

In het geval dat het Tax Shelter-attest niet zou worden afgeleverd:
o

Indien het Tax Shelter-attest niet zou worden afgeleverd aan de verzekerde Belegger, behalve
indien (i) de Belegger zelf niet aan zijn verplichtingen (zie hieronder) voldaan heeft en/ of, (ii)
de Raamovereenkomst niet tijdig werd aangemeld en/ of, (iii) de schade wordt gedekt door
de Productieverzekering, dan zal de verzekeraar de Belegger een bedrag terugbetalen dat
gelijk is aan het bedrag van het niet verworven Fiscaal rendement op basis van de
Raamovereenkomst en Artikel 194ter WIB92, eventueel verhoogd met achterstallige rente.
Mogelijke boetes worden niet gedekt door de Tax Shelter verzekering.

o

-

In het geval dat de Audiovisuele Productie niet voltooid zou zijn (waarborg “bonne fin”)
overeenkomstig het financieringsplan, dan kan de verzekeraar de financiering voltooien,
weliswaar beperkt tot het verzekerd bedrag, zodat het Tax Shelter-attest binnen de wettelijke
termijnen kan worden uitgegeven. Bovendien zal de waarborg verworven blijven totdat het
Tax Shelter-attest is afgeleverd aan de Belegger. De verzekeraar kan er tevens voor opteren
om de financiering niet te voltooien, maar het Fiscaal rendement aan de Belegger uit te betalen
eventueel verhoogd met de wettelijke verwijlinteresten.

Aflevering van een Tax Shelter-attest met een waarde kleiner dan 206,67% van de Belegging, nl. als
de vereiste uitgaven niet worden gerealiseerd:
De verzekeraar vergoedt de Belegger voor het verschil tussen het bedrag dat hij had moeten genieten
als het Tax Shelter-attest gelijk zou zijn geweest aan 206,67% van de Belegging en het werkelijk
ontvangen of te ontvangen Fiscaal rendement, eventueel verhoogd met de wettelijke verwijlinteresten
die betrekking hebben op het verschil in belasting.

-

Fiscale behandeling van de schadevergoeding van de verzekeraar:
Indien de uit te keren schadevergoeding uitbetaald door de verzekeraar belastbaar zou zijn in hoofde
van de Belegger, verbindt de verzekeraar zich ertoe een schadevergoeding te betalen verhoogd op
basis van het belastingtarief van toepassing.

De Belegger zal aan volgende voorwaarden moeten voldoen om aanspraak te kunnen maken op een
vergoeding van de Tax Shelter verzekering:
-

-

De Belegger is een Belgische vennootschap en/ of een belastingplichtige bedoeld in Artikel 227, 2°
WIB92;
De Belegger is geen Belgische vennootschap voor de productie van Audiovisuele werken, noch een tvomroep, noch een kredietinstelling;
Betaling van de Belegging aan de Productievennootschap binnen 3 maanden na ondertekening van de
Raamovereenkomst;
De Belegger moet een afschrift van het Tax Shelter-attest, dat hij vooraf ontvangen heeft van de
Productievennootschap of de Tussenpersoon, toevoegen aan zijn aangifte in de inkomstenbelasting
voor de belastbare periode waarin hij de definitieve vrijstelling vraagt;
De Belegger moet de Belegging boekhoudkundig verwerken volgens de boekingsmethode beschreven
in Artikel 194ter, § 4 WIB92. Hiertoe wordt ook verwezen naar het CBN-advies 2015/1 van 13 mei
2015.

Indien de Belegger deze voorwaarden niet heeft vervuld, kan hij geen aanspraak maken op een vergoeding.
Indien de Raamovereenkomst niet tijdig werd aangemeld bij de FOD Financiën of indien de
Productievennootschap en/of de Aanbieder zijn erkenning verliest, kan er geen aanspraak gemaakt worden
op een vergoeding onder de Tax Shelter Verzekering.
Naast de Tax Shelter verzekering sluit de Productievennootschap (of de hiertoe verantwoordelijke
coproducent) ook voor elke Audiovisuele Productie een Productieverzekering af. Deze verzekering bevat
voornamelijk garanties ten aanzien van de Productievennootschap, maar is ook belangrijk ten aanzien van
de Belegger, aangezien de vrijwaring van de afwerking van de productie ook de rendementen van de
Belegger bijkomend beschermt. Het Fiscaal rendement wordt evenwel niet rechtstreeks gedekt door de
Productieverzekering. De modaliteiten van de Productieverzekering worden nader verduidelijkt onder
1.3.3.1 en 5.4.3.1.

2.1.2.
2.1.2.1.

Risico’s gekoppeld aan het Financieel rendement
Toelichting

Krachtens artikel 194ter, §6 WIB92 kan de Belegger een vergoeding ontvangen van de
Productievennootschap met wie hij zich via de Raamovereenkomst verbindt. Die vergoeding is wettelijk
vastgelegd, zowel qua periode als qua maximaal toegelaten rentevoet. Deze vergoeding is het Financieel
rendement. Het is de intentie van de Aanbieder om het maximale wettelijk toegelaten Financieel rendement
uit te keren aan de Belegger.
Het Financieel rendement kan worden toegekend voor de periode die loopt vanaf de datum van de storting
van de Belegging tot de datum waarop de Productievennootschap het Tax Shelter-attest aan de Belegger
overhandigt, en dit hoe dan ook met een maximum van 18 maanden (de “Vergoedingsperiode”).
De toegelaten rentevoet wordt in artikel 194ter WIB92 beschreven. Die mag niet hoger zijn dan het
gemiddelde van de EURIBOR 12 maanden rentevoeten van de laatste dag van elke maand van het semester
voorafgaand aan de betaling van de Belegging door de Belegger, vermeerderd met 450 basispunten, hetzij
4,5%.

Laaste werkdag van
de maand

Euribor12m

jan/17

-0,10%

feb/17

-0,11%

mrt/17

-0,11%

apr/17

-0,12%

mei/17

-0,13%

jun/17

-0,16%

Gemiddelde

-0,12%

Verhoogd met 450bp

4,50%

Rentevoet

4,38%

Voor een Belegging die onder het huidig Prospectus valt en
waarvan de effectieve storting plaatsvindt tussen de datum van
uitgifte van dit Prospectus en 31 december 2017, zal de
toepasselijke rentevoet bijgevolg gelijk zijn aan de gemiddelde
rentevoet van de EURIBOR 12 maanden rentevoeten van de
laatste dag van de maanden januari 2017 tot juni 2017,
vermeerderd met 4,5% en afgerond naar het lager gelegen
honderdste.
Voor de beleggingen tussen de datum van uitgifte van dit
Prospectus en 31 december 2017 bedraagt de rentevoet 4,38%.
De berekening wordt in de tabel hiernaast weergegeven.
De uitbetaling van het Financieel rendement zal gebeuren op de
eerste van volgende momenten: (i) bij afgifte van het Tax
Shelter-attest of (ii) 18 maanden na de storting van de Belegging.
Deze vergoeding maakt deel uit van de belastbare basis van de

Belegger en is dus geen netto vergoeding.
De realisatie van het Financieel rendement is onafhankelijk van het bekomen van het Tax Shelter-attest
(tenzij voor het bepalen van de Vergoedingsperiode) en het bekomen van het Fiscaal rendement.
Ter verduidelijking wordt een voorbeeld gegeven van een onderneming die onderworpen is aan het
normaal tarief (33,99%):

Belegging
(augustus 2017)

• De Belegger en
Productievennootschap
tekenen een
Raamovereenkomst
met betrekking tot een
Belegging van €
100.000.

2.1.2.2.

Storting
(september 2017)

• De belegger schrijft €
100.000 over op de
rekening van de
Productievennootschap
• Dit is het begin van de
Vergoedingsperiode.

Uitbetaling
(maart 2019)

• 18 maanden na de storting
wordt het Financieel
rendement uitbetaald.
• Het Financieel rendement
wordt berekend als: €
100.000 x 4,38% x 18/12
maanden = € 6.570
• Het netto rendement (na
venn.belasting) bedraagt €
4.337.

Voorafname van het Financieel rendement

In de praktijk wordt de Belegging door de Belegger op een rekening gestort op naam van de Aanbieder,
toegewezen aan de specifieke Audiovisuele Productie waarin de Belegger wenst te investeren.
Na de storting zal de Aanbieder het bedrag van de Belegging, verminderd met de commissie van de
Aanbieder en het Financieel rendement – berekend op de maximale Vergoedingsperiode van 18 maanden
– doorstorten aan de Productievennootschap. Op dat moment houdt de Aanbieder het bedrag van het
maximale Financieel Rendement aldus aan op zijn rekening in naam en voor rekening van de
Productievennootschap zonder daarbij rechtstreeks afhankelijk te zijn van de financiële situatie van de
Productievennootschap.
Dit heeft tot gevolg dat het bedrag van het maximale Financiële rendement niet vermengd wordt met werkof ander productiekapitaal van de Productievennootschap. Deze zgn. “voorafname” vormt aldus een,
weliswaar beperkte, beschermingsmaatregel voor de Belegger.

2.1.2.3.

Risico’s

Bovenvermelde “voorafname” is qua bescherming t.a.v. de Belegger inderdaad beperkt in die zin dat zij geen
vaststaande garantie inhoudt voor de Belegger dat deze sommen nooit kunnen worden gebruikt door de
Aanbieder, aangezien zij in zijn bezit zijn en de desbetreffende rekening geen geblokkeerde rekening is.
Derde-schuldeisers van de Aanbieder en de Productievennootschap – aangezien deze bedragen toekomen
aan de Productievennootschap - kunnen derhalve ook aanspraak maken op deze sommen.
In dat kader informeert de Aanbieder de Belegger dat haar balans op 30 juni 2017 een negatief eigen
vermogen vertoont, waardoor volgens artikel 333 Wetboek Vennootschappen iedere belanghebbende de
ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank kan vorderen, wat het Financieel rendement in gevaar
kan brengen. Dit is volgens de inschatting van de Aanbieder evenwel slechts een tijdelijke situatie,
aangezien het grootste deel van de Tax Shelter investeringen in de tweede jaarhelft valt, waardoor de
Aanbieder verwacht om het boekjaar 2017 met een positief eigen vermogen af te sluiten. Om die reden
hebben de aandeelhouders van Lum.Invest de procedure van artikel 332-333 Wetboek Vennootschappen
niet in werking gesteld.
Bij een eventueel faillissement van de Aanbieder blijft het risico voor de Belegger bestaan dat het Financieel
rendement verloren gaat. Het Financieel rendement wordt niet gedekt door enige verzekering.

Het Financieel rendement kan bijkomend worden gegarandeerd via een bankgarantie, maar de kostprijs
ervan wordt wettelijk beschouwd als een financieel voordeel en kan niet gedragen worden door de
Aanbieder. Deze kosten komen derhalve volledig ten laste van de Belegger en zullen een impact hebben op
het totaal rendement. Om die reden biedt de Aanbieder de bankgarantie niet standaard aan, maar elke
Belegger die daarom verzoekt kan een bankgarantie aanvragen. Deze bankgarantie wordt uitgegeven door
de bank van de Aanbieder, nl. KBC.
De Aanbieder heeft in het verleden aan één Belegger een bankgarantie toegekend.
Daarnaast biedt de Aanbieder de mogelijkheid aan de Belegger om het bedrag van het Financieel rendement
te blokkeren op een derdenpandrekening, die wordt gedeblokkeerd van zodra het Financieel rendement
opeisbaar is door de Belegger. De kostprijs van dergelijke derdenpandrekening is lager dan wanneer de
Belegger opteert voor een bankgarantie. Ook deze optie wordt op verzoek aan de Belegger aangeboden, en
per geval verder afgehandeld.

2.2.

2.2.1.

Risico’s
betreffende
Productievennootschap

de

Aanbieder

en

de

De Aanbieder Lum.Invest – Risico’s

De Aanbieder Lum.Invest BVBA werd opgericht op 7 juli 2016 en heeft als maatschappelijk doel
Productievennootschappen en Beleggers met elkaar in contact te brengen zodat de Beleggers door middel
van een Belegging een deel van de belastbare gereserveerde winst kunnen vrijstellen via het systeem van
Tax Shelter financiering. In ruil daarvoor ontvangt de Aanbieder een bemiddelingscommissie van de in
aanmerking komende Productievennootschap voor wie de fondsen bestemd zijn. Deze
Productievennootschap is voor bijna alle Audiovisuele Producties Lunanime BVBA, die net zoals de
Aanbieder door Lumière Groep wordt gecontroleerd, aangezien deze laatste 99,99% van de aandelen van
Lunanime in handen heeft. De overige 0,01% van de aandelen wordt gehouden door Lumière Publishing
NV.
De Aanbieder werd op 27 juli 2016 door de Minister van Financiën erkend als in aanmerking komende
Tussenpersoon in de zin van artikel 194ter, §1, 3° WIB92. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de
Aanbieder om te (blijven) beantwoorden aan de voorwaarden van dit artikel, i.e. de Aanbieder mag nooit
optreden als investeerder of in aanmerking komende productievennootschap. Een schorsing of intrekking
van de erkenning zou tot gevolg hebben dat de Aanbieder in de toekomst geen beroep meer kan doen op de
Tax Shelter-maatregel, maar stelt geen probleem ten opzichte van de reeds afgesloten Beleggingen, die er
niet rechtstreeks door worden beïnvloed, voor zover desbetreffende Raamovereenkomsten tijdig bij de
FOD Financiën werden aangemeld.
Desalniettemin, indien de FOD Financiën zou vaststellen dat de Aanbieder de wetgeving betreffende het Tax
Shelter-stelsel en in het bijzonder diens plichten als in aanmerking komende tussenpersoon niet naleeft,
dient de FOD Financiën die gebreken te identificeren en mee te delen aan de Aanbieder en de termijn te
bepalen binnen dewelke de toestand moet worden verbeterd. Intussen kan de erkenning geschorst worden.
Als de FOD Financiën bij het verstrijken van hoger bedoelde remediëringsperiode vaststelt dat de gebreken
niet werden verholpen, kan zij de erkenning intrekken. In geval van intrekking van de erkenning kan een
nieuwe aanvraag tot erkenning worden ingediend. Die nieuwe aanvraag maakt dan het onderwerp uit van
een diepgaand onderzoek en de erkenning kan worden geweigerd, inzonderheid als de FOD Financiën
vaststelt dat de gebreken die de intrekking van de initiële erkenning hebben gerechtvaardigd, niet
verdwenen zijn of zich mogelijk zouden herhalen. In geval van toekenning van een nieuwe erkenning na
intrekking van de initiële erkenning, wordt de nieuwe erkenning toegekend voor een periode van drie jaar,
hernieuwbaar op aanvraag, volgens dezelfde modaliteiten.

Bij faillissement van de Aanbieder wordt de erkenning van rechtswege ingetrokken.
Een dergelijke schorsing of intrekking van de erkenning zou tot gevolg hebben dat de Aanbieder voor de
toekomst, tijdelijk dan wel permanent, geen Aanbod meer zou mogen doen, maar heeft geen rechtstreekse
invloed op (het rendement van) de op dat ogenblik reeds afgesloten Beleggingen, voor zover desbetreffende
Raamovereenkomsten tijdig bij de FOD Financiën werden aangemeld. Dergelijke schorsing of intrekking zal
tot een aanvulling van dit Prospectus leiden, aangezien de Aanbiedingsperiode desgevallend moet worden
ingekort of opgeschort.
Mocht de Aanbieder zijn erkenning verliezen of opgeschort zien en het totaal bedrag aan Tax Shelter
investeringen voor een bepaalde Audiovisuele Productie werd nog niet volledig opgehaald, dan bestaat er
een risico voor de Productievennootschap dat zij de productie niet volledig kan financieren. In dit geval kan
de Productievennootschap een andere erkende tussenpersoon inschakelen voor het ophalen van het
openstaande bedrag aan Tax Shelter investeringen.
De huidige afhankelijkheid van één type diensten - namelijk het zoeken naar Tax Shelter investeringen – en
het beperkt eigen vermogen van de Aanbieder vormen een risico met betrekking tot de stabiliteit van de
financiële resultaten van de Aanbieder. Het dient echter benadrukt te worden dat de Aanbieder deel
uitmaakt van een stabiele groep (Lumière Groep NV), waarbij de activiteiten van de
dochtervennootschappen elkaar onderling ondersteunen. De risico’s m.b.t. de financiële situatie van de
Aanbieder worden nader toegelicht onder Afdeling 1.2.3.4.
De Tax Shelter commissie die de Aanbieder aanrekent aan de Productievennootschap op de opgehaalde
Beleggingen, bedraagt ten hoogste 12,5%. Er werd een bevestiging aangevraagd bij de Dienst Voorafgaande
Beslissingen in fiscale zaken (zgn. “Ruling”), die aangeeft dat deze commissie aanvaard wordt als uitgave
die niet rechtstreeks verbonden is met de productie en exploitatie van het Audiovisueel Werk in de zin van
artikel 194ter, § 1, 9° WIB92. Deze Ruling werd toegekend door de Dienst Voorafgaande Beslissingen van
de FOD Financiën op 22 augustus 2017. De Ruling doet geen uitspraak over de inhoud van de
Raamovereenkomst.

2.2.2.

De Productievennootschap (Lunanime) – Risico’s

De Aanbieder treedt in eerste instantie op als in aanmerking komende tussenpersoon voor de Audiovisuele
Producties van Lunanime. Dit is evenwel geen exclusieve samenwerking, het is mogelijk dat de Aanbieder
zou optreden voor andere Productievennootschappen. Dit is tot op heden nog niet gebeurd.
Omgekeerd haalt Lunanime niet enkel Tax Shelter investeringen op met de tussenkomst van de Aanbieder.
Zij doet ook een beroep op andere erkende tussenpersonen om de financiering van haar Audiovisuele
Producties te verzekeren.
Lunanime BVBA is een Productievennootschap in de zin van artikel 194ter, §1, 2° WIB92 en werd als
dusdanig erkend op 23 januari 2015. Ook voor het behoud van deze erkenning dient Lunanime aan de
voorwaarden van voormeld artikel te (blijven) voldoen.
Lunanime is verantwoordelijk voor het ontvangen van de fondsen ingezameld onder het regime van artikel
194ter WIB92 en wijst die toe aan Audiovisuele Producties, waarbij zij optreedt als hoofd- of coproducent.
Lunanime start enkel het productieproces op, op voorwaarde dat de Audiovisuele Productie voldoende
gefinancierd is en wordt gedekt door een gespecialiseerde Productieverzekering en Tax Shelter
verzekering, bestemd om de voltooiing van de Audiovisuele Productie te verzekeren. Enkel indien een
project voor tenminste 80% is gefinancierd, krijgt de start van de productie groen licht en wordt het
Erkenningsattest voor Tax Shelter aangevraagd door de Productievennootschap zodat de
financieringsronde via het Tax Shelter mechanisme kan worden opgestart.
Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de Productievennootschap om haar erkenning te behouden in
de zin van artikel 194ter, § 1, 2° WIB92. Indien de FOD Financiën zou vaststellen dat de
Productievennootschap de wetgeving betreffende het Tax Shelter-stelsel en in het bijzonder diens plichten

als in aanmerking komende productievennootschap niet naleeft, dient de FOD Financiën die gebreken te
identificeren en mee te delen aan de Productievennootschap en de termijn te bepalen binnen dewelke de
toestand moet worden verbeterd. Intussen kan de erkenning geschorst worden. Als de FOD Financiën bij
het verstrijken van hoger bedoelde remediëringsperiode vaststelt dat de gebreken niet werden verholpen,
kan zij de erkenning intrekken. In geval van intrekking van de erkenning kan een nieuwe aanvraag tot
erkenning worden ingediend. Die nieuwe aanvraag maakt dan het onderwerp uit van een diepgaand
onderzoek en de erkenning kan worden geweigerd, inzonderheid als de FOD Financiën vaststelt dat de
gebreken die de intrekking van de initiële erkenning hebben gerechtvaardigd, niet verdwenen zijn of zich
mogelijk zouden herhalen. In geval van toekenning van een nieuwe erkenning na intrekking van de initiële
erkenning, wordt de nieuwe erkenning toegekend voor een periode van drie jaar, hernieuwbaar op
aanvraag, volgens dezelfde modaliteiten.
Bij faillissement van de Productievennootschap wordt de erkenning van rechtswege ingetrokken.
In het geval van verlies of schorsing van haar erkenning, mag Lunanime haar Audiovisuele Producties niet
langer financieren met Tax Shelter investeringen. Dit kan ervoor zorgen dat producties waarvan de
volledige Tax Shelter financiering nog niet werd opgehaald op de datum van schorsing of intrekking van de
erkenning, niet gefinancierd, en dus niet gefinaliseerd kunnen worden, wat het Fiscaal rendement van de
Belegger in gevaar kan brengen. In dat geval kan Lunanime terugvallen op haar verzekering
beroepsaansprakelijkheid, waarvan de dekking evenwel beperkt is tot € 1.250.000. De Tax Shelter
Verzekering geldt in dit geval evenwel niet, aangezien de Productievennootschap (tijdelijk) niet aan haar
wettelijke verplichtingen voldoet.
De Belegger moet deze risico’s aldus voor ogen houden bij een inschrijving op het Aanbod.

2.2.3.

Onderlinge afhankelijkheid als dochtervennootschap van
Lumière Groep – Risico’s

De Aanbieder Lum.Invest en Productievennootschap Lunanime zijn van elkaar afhankelijk, in die zin dat de
capaciteit van Lunanime om Audiovisuele projecten te vinden die men in België wenst te (co)produceren,
voor Lum.Invest met zich meebrengt dat zij aan Beleggers projecten kan voorstellen. Omgekeerd laat de
capaciteit van Lum.Invest om Beleggers te vinden, aan Lunanime toe om enerzijds buitenlandse
producenten te overtuigen om met hun Audiovisuele Producties naar België te komen, en anderzijds om
producties succesvol te financieren. De onderlinge afhankelijkheid faciliteert dus in die context de goede
afstemming tussen de twee activiteiten en laat toe om de rendabiliteit van de twee vennootschappen te
verzekeren.
Lum.Invest en Lunanime maken deel uit van de Lumière Groep. De groepsstructuur is als volgt:

In het verleden heeft Lunanime als Productievennootschap rechtstreeks Tax Shelter opgehaald bij
Beleggers. Van 2013 tot 2015 heeft Lunanime Audiovisuele Producties ontwikkeld waarvoor in totaal € 9,6
miljoen Tax Shelter opgehaald werd, waarvan € 3,6 miljoen door Lunanime zelf. Dit betrof niet-openbare
(en dus niet-prospectusplichtige) aanbiedingen.
In 2016 en 20175 heeft Lunanime - met de tussenkomst van de Aanbieder vanaf 7 juli 2016 - ca. € 3,5
miljoen opgehaald.
Meer details over deze ophalingen zijn te vinden onder Afdeling 6.15.
Lunanime heeft voor alle Audiovisuele Producties die gefinancierd werden door Tax Shelter de nodige Tax
Shelter-attesten tijdig en ten belope van de volledige vooropgestelde fiscale vrijstelling afgeleverd. 6 De
Lumière Groep heeft aldus de afgelopen jaren expertise opgebouwd in productie en het ophalen van Tax
Shelter.
Daarnaast kan de Aanbieder ook terugvallen op de expertise die de Lumière Groep heeft op het vlak van
film- en seriedistributie, activiteiten die binnen de groep worden uitgeoefend door Lumière Publishing.
Lunanime en Lum.Invest zullen op die manier genieten van de grondige “due diligence” die Lumière
Publishing uitvoert op het vlak van de soliditeit van het project, de producenten en van het productieproces.

2.2.4.

Financiële situatie van de
Productievennootschap – Risico’s

Aanbieder

en

de

De jaarrekening van Lum.Invest voor het boekjaar 2016 wordt beschikbaar gesteld onder Afdeling 6.5. en
Bijlage 6. Aangezien Lum.Invest haar activiteiten op 7 juli 2016 heeft opgestart, beslaat deze jaarrekening
maar 6 maanden.
Ook de jaarrekeningen van Lunanime van de laatste drie boekjaren worden bijgevoegd in Bijlage 7.
De financiële situatie van Lum.Invest en Lunanime wordt in detail toegelicht onder Afdeling 6.5.

Status op 31 oktober 2017.
Het gaat hier weliswaar om attesten afgeleverd onder het “oude “ Tax Shelter regime, zoals geldend vóór de
wetswijziging van 12 mei 2014, aangezien de FOD Financiën bij Lunanime nog geen controles heeft uitgevoerd
volgens het “nieuwe” Tax Shelter regime.
5
6

De aandacht van de Belegger wordt gevestigd op het feit dat de balans van Lum.Invest op 30 juni 2017 een
negatief resultaat vertoont. Dit heeft tot gevolg dat volgens artikel 333 Wetboek Vennootschappen iedere
belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank kan vorderen, wat het Financieel
rendement van de Belegger in gevaar kan brengen. De aandeelhouders van Lum.Invest hebben de
procedure van artikel 332 en 333 Wetboek Vennootschappen echter niet in werking gesteld, aangezien
dergelijk negatief resultaat in het midden van het boekjaar eigen is aan een Tax Shelter tussenpersoon, gelet
op het feit dat de meeste Beleggers inschrijven op het Aanbod op het einde van het kalenderjaar. Lum.Invest
verwacht om het boekjaar 2017 dus met een positief eigen vermogen af te sluiten.
Om doorheen het jaar de kosten op te vangen, kan Lum.Invest gebruik maken van een rekening-courant ter
beschikking gesteld door haar moedervennootschap Lumière Groep NV.
Zoals voor elke vennootschap bestaat het risico dat de Aanbieder of Productievennootschap in slechte
financiële papieren komt, of in het slechtste geval failliet gaat.
De afhankelijkheid van één type diensten (met name het zoeken van Tax Shelter-fondsen) vormt mogelijk
een risico met betrekking tot de stabiliteit van de financiële resultaten van de Aanbieder. Het dient echter
te worden benadrukt dat zelfs bij teruglopende inkomsten, de reeds afgesloten Raamovereenkomsten (en
gedane Beleggingen) daar geen nadelige effecten van zullen ondervinden, tenzij de volledige Tax Shelter
financiering voor bepaalde Audiovisuele Producties hierdoor niet volledig kan worden opgehaald, wat het
Fiscaal rendement in het gedrang kan brengen.
Indien de Productievennootschap de Tax Shelter verplichtingen niet of niet voldoende nauwkeurig naleeft
omwille van een moeilijke financiële situatie, bestaat het risico dat de Belegger zijn Fiscaal rendement
geheel of gedeeltelijk verliest (door het niet of niet volledig bekomen van het Tax Shelter-attest), en/of zijn
Financieel rendement verloren ziet gaan. Afhankelijk van het geval en gelet op de voorwaarden en
beperkingen in de desbetreffende polis kunnen de Productieverzekering en/of de Tax Shelter Verzekering
voorzien in een dekking van het Fiscaal rendement ten gunste van de Belegger.
Zoals toegelicht onder Afdeling 6.5.2, is het effectieve eigen vermogen van Lunanime op 30 juni 2017
beperkt. De koerswijziging van 2016 van een kleiner productiehuis naar een middelgroot productiehuis
voor zowel fictie- als animatiefilms en -series heeft tijd nodig om zich te realiseren. Op 29 december 2016
werd een kapitaalverhoging doorgevoerd, waardoor het eigen vermogen terug positief is. Lunanime wil dit
de komende jaren verder versterken.
In geval van een faillissement van Lunanime loopt de Belegger het risico dat het Tax Shelter-attest niet
(tijdig) kan worden afgeleverd, zodat de voorlopig vrijgestelde winsten belastbaar zouden worden. In dat
geval echter wordt het Fiscaal rendement gegarandeerd door de Tax Shelter verzekering.
Voor wat betreft het Financieel rendement, is het de intentie van de Aanbieder om het maximale wettelijk
toegelaten rendement uit te keren aan de Belegger. Een benarde financiële situatie van de Aanbieder en/of
de Productievennootschap kan ervoor zorgen dat het Financieel rendement niet gevrijwaard blijft. Het
Financieel rendement wordt immers niet gedekt door enige verzekering.
De Aanbieder wil de Belegger beschermen tegen mogelijke financiële problemen van de
Productievennootschap door middel van het systeem van “voorafname” van het Financieel rendement,
zoals toegelicht in Afdeling 1.2.2.2. De voorafname heeft tot gevolg dat het bedrag van het maximale
Financiële rendement niet vermengd wordt met werk- of ander productiekapitaal van de
Productievennootschap. Deze maatregel vormt aldus een, weliswaar beperkte, beschermingsmaatregel
voor de Belegger.
Deze bescherming blijft inderdaad beperkt in die zin dat zij geen vaststaande garantie inhoudt voor de
Belegger dat deze sommen nooit kunnen worden gebruikt door de Aanbieder, aangezien zij in zijn bezit zijn
en de desbetreffende rekening geen geblokkeerde rekening is. Derde-schuldeisers van de Aanbieder en de

Productievennootschap – aangezien deze bedragen toekomen aan de Productievennootschap - kunnen
derhalve ook aanspraak maken op deze sommen.
Bij een eventueel faillissement van de Aanbieder blijft het risico voor de Belegger bestaan dat het Financieel
rendement verloren gaat.
Dit Financieel rendement kan bijkomend worden gegarandeerd via een bankgarantie, maar de kostprijs
ervan wordt wettelijk beschouwd als een financieel voordeel en kan niet gedragen worden door de
Aanbieder. Deze kosten komen derhalve volledig ten laste van de Belegger en zullen een impact hebben op
het totaal rendement. Om die reden biedt de Aanbieder de bankgarantie niet standaard aan, maar elke
Belegger die daarom verzoekt kan een bankgarantie aanvragen. Deze bankgarantie wordt uitgegeven door
de bank van de Aanbieder, nl. KBC.
De Aanbieder heeft in het verleden aan één Belegger een bankgarantie toegekend.
Daarnaast biedt de Aanbieder de mogelijkheid aan de Belegger om het bedrag van het Financieel rendement
te blokkeren op een derdenpandrekening, die wordt gedeblokkeerd van zodra het Financieel rendement
opeisbaar is door de Belegger. De kostprijs van dergelijke derdenpandrekening is lager dan wanneer de
Belegger opteert voor een bankgarantie. Ook deze optie wordt op verzoek aan de Belegger aangeboden, en
per geval verder afgehandeld.

2.2.5.

Risico’s naar aanleiding van een schending van de middels
de Raamovereenkomst aangegane verbintenissen

Middels de Raamovereenkomst gaan de Productievennootschap en/of de Aanbieder enkele verbintenissen
aan die bij schending ervan, de niet- (tijdige) of slechts gedeeltelijke aflevering van het Tax Shelter-attest
tot gevolg zouden kunnen hebben.
Het betreft in het bijzonder de tijdige aanmelding van de Raamovereenkomst bij de FOD Financiën binnen
één maand na ondertekening, het toezicht op de maximumperiode van 3 maanden tussen de ondertekening
van de Raamovereenkomst en de storting gedaan door de Belegger en de tijdige aflevering van het Tax
Shelter-attest. Bij niet-naleving van deze verplichtingen verbinden de Aanbieder en/of de
Productievennootschap zich ertoe de Belegger te vergoeden voor de schade die de Belegger daardoor zou
lijden, en dit ten belope van de belastingverhoging en verwijlintresten op het gedeelte van de belasting dat
proportioneel verband houdt met de bij toepassing van de Raamovereenkomst voorheen vrijgestelde winst.
Ook verbinden de Aanbieder en/of de Productievennootschap zich er middels artikel 8.1. van de
Raamovereenkomst toe eventuele andere schade geleden door de Belegger die haar oorzaak vindt in een
schending van of onjuistheid in de krachtens de Raamovereenkomst aangegane verbintenissen en gegeven
verklaringen (en die andere schade betreft dan de schade die het gevolg is van de niet- (tijdige) of slechts
gedeeltelijke aflevering van het Tax Shelter Attest), te vergoeden.
Evenwel bestaat steeds het risico dat noch de Aanbieder noch de Productievennootschap over onvoldoende
middelen beschikt om voormelde verbintenissen te honoreren en bedoelde schadevergoedingen ook
daadwerkelijk
uit
te
betalen.
Dat
risico
wordt
verder
ingedekt
middels
de
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering die de Aanbieder en de Productievennootschap hebben afgesloten
(zie onder Afdeling 1.3.4 en 5.4.3.3). Deze Beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt evenwel enkel
professionele risico’s tot een bedrag van € 1.250.000.
Indien het de schending betreft van een verbintenis die de niet- (tijdige) of slechts gedeeltelijke aflevering
van het Tax Shelter-attest tot gevolg heeft, dan kan mogelijkerwijze tevens de Tax Shelter verzekering ter
dekking van het fiscaal voordeel worden aangesproken (zie onder Afdeling 1.3.3.2 en 5.4.3.2).
De Belegger moet dergelijke risico’s, alsmede de hypothese dat de dekking van de verzekeringen niet zou
gelden, voor ogen houden bij de beoordeling van het Aanbod.

2.2.6.

Risico op afhankelijkheid van de
leidinggevenden van de Lumière Groep

belangrijke

De bestuurders van Lumière Groep zijn Jan De Clercq, Alexander Vandeputte en K. Verluyten bvba, vast
vertegenwoordigd door Kristof Verluyten. De dagelijkse leiding is in handen van co-CEO’s Catherine Spriet
en Marike Muselaers.
Annemie Degryse, Jan De Clercq en Alexander Vandeputte zijn zaakvoerder van Lum.Invest en Lunanime.
Deze personen hebben een uitgebreide ervaring in de sector en zijn dan ook belangrijk in de verdere
ontwikkeling van de activiteiten van Lunanime en Lum.Invest. Desalniettemin wordt erover gewaakt dat de
verantwoordelijkheden voldoende verdeeld worden zodat het wegvallen van één van hen geen cruciale
invloed heeft op de activiteiten van Lum.Invest of Lunanime.

2.2.7.

Risico op aantasting van de concurrentiepositie van de
Lum.Invest en Lunanime

Door de vernieuwde Tax Shelter wetgeving die van toepassing is sinds januari 2015, is het aantal
Tussenpersonen aanzienlijk gestegen. Onder de Tax Shelter wetgeving die van toepassing was tot eind
2015, was het mogelijk verschillende rendementen aan te bieden aan Beleggers. Onder de huidige
wetgeving wordt het aangeboden rendement geplaffonneerd en dienen de Tussenpersonen en
Productievennootschappen zich te differentiëren op basis van andere criteria.
De Lumière Groep heeft de afgelopen jaren een sterke reputatie opgebouwd in de distributie van
(voornamelijk Scandinavische) crime series zoals BORGEN, THE KILLING, THE BRIDGE etc. en arthouse
films zoals BOYHOOD en THE SQUARE. Lunanime heeft in 2015 het eerste seizoen van de internationale
serie THE TEAM gecoproduceerd. In 2016-2017 heeft zij meegewerkt aan de Scandinavische series HASSEL,
OCCUPIED 2, THE TEAM 2, STATE OF HAPPINESS en BULLETS.
Lunanime is gekend om haar kwalitatieve tweedimensionale animatieproducties (VAN DE KAT GEEN
KWAAD, PHANTOM BOY, FUNAN) en een aantal langspeelfilms zoals OFFLINE, LE CIEL FLAMAND en DE
ROUILLE ET D’OS.
Dankzij haar rijke ervaring en goede contacten binnen de sector heeft Lunanime voor de komende jaren een
goed gevuld programma in diverse Audiovisuele Producties en kan zij haar Beleggers een gevarieerd en
kwalitatief aanbod voorstellen om in te beleggen. Dit is geen garantie op het behoud van haar positie binnen
de markt, maar in het verleden is wel gebleken dat bepaalde Beleggers hebben geïnvesteerd in Tax Shelter
bij de Lumière Groep, net omwille van het specifieke aanbod dat gekend staat voor haar goede kwaliteit.

2.3.

Risico inzake onstabiliteit in de wetgeving

Het financiële product zoals dit wordt voorgesteld in dit Prospectus is afhankelijk van een federale
wetgeving. Het Tax Shelter-stelsel bestaat sinds 2002 en werd met ingang van januari 2015 grondig
gewijzigd en voor de laatste maal door de wet van 26 mei 2016.

Indien artikel 194ter WIB92 zou wijzigen, dan zal Lum.Invest een aanvulling bij dit Prospectus publiceren
overeenkomstig artikel 53 van Prospectuswet. In zulk geval heeft elke Belegger die al een
Raamovereenkomst heeft ondertekend, maar vóór de aanmelding ervan bij de FOD Financiën, het recht om
zijn Belegging in te trekken, overeenkomstig artikel 53, §3 van de Prospectuswet. De Aanbieder zal de
Beleggers waarvan de Raamovereenkomsten nog niet zijn aangemeld bij de FOD Financiën, individueel
inlichten over de publicatie van de aanvulling op het Prospectus .
Door de verlaging van de standaard vennootschapsbelasting naar 29%, die vermoedelijk zal worden
ingevoerd vanaf januari 2018 , dienen de rendementen zoals op datum van publicatie van dit Prospectus in
artikel 194ter WIB92 vermeld, te worden herzien. De Aanbieder verbindt zich ertoe om een aanvulling op
dit Prospectus te publiceren van zodra deze wijziging aan artikel 194ter WIB92 in werking treedt.

2.4.

Risico’s inherent aan de Audiovisuele Productiesector

Er bestaat een risico dat de Audiovisuele Productie niet wordt voltooid of dat er niet voldoende Belgische
en/ of Europese uitgaven zijn gemaakt voor de Audiovisuele Productie. In dat geval verliest de Belegger
geheel of gedeeltelijk het Fiscaal rendement en is hij eventueel verplicht tot het betalen van boetes en
verwijlsintresten aan de fiscale administratie. Desondanks kan in dat geval een beroep gedaan worden op
de Tax Shelter verzekering (zie Afdeling 1.3.3.2 en 5.4.3.2).
Men wijst de aandacht erop dat Lunanime reeds een aanzienlijke ervaring heeft opgebouwd in de productie
van films en series. Dit laat haar toe om een grondige selectie te doen van de levensvatbaarheid van de
projecten, de betrouwbaarheid van de (co)producenten in te schatten en het verloop van de productie
kritisch op te volgen en bij te sturen waar nodig.

DEEL 3. VERANTWOORDELIJKEN VOOR HET PROSPECTUS
3.1.

Conformiteits- en verantwoordelijkheidsverklaring

De zaakvoerders van Lum.Invest nemen de aansprakelijkheid voor dit Prospectus op en verklaren, nadat
alle redelijke maatregelen daartoe werden genomen, dat de gegevens in dit Prospectus naar hun weten
overeenstemmen met de werkelijkheid en geen weglatingen bevatten die de draagwijdte van die informatie
aantast.

3.2.

Controle van de rekeningen

De jaarrekening van Lum.Invest voor het boekjaar 2016 wordt beschikbaar gesteld onder Afdeling 6.5. en
Bijlage 6.
Aangezien Lum.Invest haar activiteiten op 7 juli 2016 heeft opgestart, beslaat deze jaarrekening maar 6
maanden. Ter verduidelijking voegt de Aanbieder ook een tussentijdse staat toe tot juni 2017. Ook de
jaarrekeningen van Lunanime van de laatste drie boekjaren, alsmede een tussentijdse staat tot juni 2017,
worden bijgevoegd in Bijlage 7.
De risico’s verbonden aan de financiële situatie van de Aanbieder en de Productievennootschap zijn terug
te vinden onder Afdeling 2.2.4.
Het grootste deel van de Tax Shelter investeringen valt in de tweede jaarhelft, waardoor de balans van
Lum.Invest op 30 juni 2017 een negatief resultaat vertoont. Dit heeft tot gevolg dat volgens artikel 333
Wetboek Vennootschappen iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank
kan vorderen, wat het Financieel rendement in gevaar kan brengen.
De aandeelhouders van Lum.Invest hebben de procedure van artikel 332-333 Wetboek Vennootschappen
evenwel niet in werking gesteld, aangezien dergelijk negatief resultaat in het midden van het boekjaar eigen
is aan een Tax Shelter tussenpersoon, gelet op het feit dat de meeste Beleggers inschrijven op het Aanbod
op het einde van het kalenderjaar. Lum.Invest verwacht om het boekjaar 2017 dus met een positief eigen
vermogen af te sluiten.
Momenteel hebben noch Lum.Invest noch Lumière Groep de wettelijke verplichting om een commissaris
aan te stellen.

3.3.

Informatiebeleid

Verantwoordelijke voor de informatie:
Lum.Invest BVBA
Maatschappelijke zetel: Hof Ter Mere 28, 9000 Gent
Telefoon: +32 (0) 9 277 05 20
Ondernemingsnummer 0658.983.059
Email: info@luminvest.be
Website: www.luminvest.be

3.4.

Vennootschapsdocumenten

De sociale, boekhoudkundige of juridische documenten die volgens de wet en de statuten ingekeken kunnen
worden, liggen ter inzage op de exploitatiezetel van Lum.Invest.

3.5.

Prospectus

Dit Prospectus is vertaald naar het Frans onder de verantwoordelijkheid van de Aanbieder. In zijn
contractuele relatie met de Aanbieder en de Productievennootschap kan de Belegger zich beroepen op de
Franse vertaling van het Prospectus.
Het Prospectus en de vertaalde versie worden kosteloos ter beschikking gesteld van de Beleggers op de
exploitatiezetel van Lum.Invest en kunnen op eenvoudig verzoek worden aangevraagd bij Lum.Invest op
het nummer +32 (0) 9 277 05 20 of via email op info@luminvest.be. Dit Prospectus en de vertaalde versie
zijn eveneens beschikbaar op de volgende websites: www.luminvest.be en www.fsma.be.

DEEL 4. ALGEMENE INLICHTINGEN OVER DE LUMIÈRE GROEP
EN LUM.INVEST
4.1.

Geschiedenis van de Lumière Groep

De Lumière Groep is ontstaan uit Lumière Cinema, die werd opgericht als Brugse stadsbioscoop in 1996
door Alexander Vandeputte en Jan De Clercq. In 2000 werden de eerste stappen gezet om een eigen
productiehuis op te starten. Met succes werd in 2002 de langspeelfilm MEISJE voltooid, onder regie van
Dorothée Van Den Berghe, met o.a. Matthias Schoenaerts en Nico Sturm.
In 2003 werd, naast arthouse cinema en productie, een derde activiteit toegevoegd, namelijk de distributie
van series en films in de Benelux, met als eerste grote succes de distributie van LA MEGLIO GIOVENTÙ. In
datzelfde jaar vervoegde Annemie Degryse de Lumière Groep om de productiedivisie te leiden. In 2006
werd voor de eerste maal een Scandinavische crime serie, WALLANDER, verdeeld. Lumière Groep is
intussen uitgegroeid tot dé verdeler van Scandinavische crime series in de Benelux.
In maart 2014 werd een 50% participatie genomen in de stadsbioscoop Cartoon’s in Antwerpen. Intussen
behoort Cartoon’s volledig tot de Lumière Groep.
In juli 2014 stapte de investeringsmaatschappij Fin.Co mee in het kapitaal van de Lumière Groep, waardoor
er momenteel 3 aandeelhouders zijn. In juni 2016 maakte de Lumière Groep bekend dat de
distributieactiviteit van films binnen Lumière Publishing zal afgebouwd worden en dat de focus zal liggen
op het verder uitbouwen van de productieactiviteiten, de uitbating van stadsbioscopen en de distributie
van series.
De afgelopen twintig jaar is de Lumière Groep met haar activiteiten in distributie, productie en cinema
uitgegroeid tot een gevestigde waarde binnen de audiovisuele wereld in de Benelux. Het hoofdkantoor is
gevestigd in Gent. Om de Nederlandse markt beter te kunnen bedienen werd ook een kantoor in Amsterdam
geopend. Momenteel telt de Lumière Groep een dertigtal medewerkers in de verschillende divisies.
Lumière Groep NV, de overkoepelende holding, werd opgericht op 17 december 2013, bij akte verleden
voor notaris Veronique Laloo met standplaats te Herzele. De maatschappelijke zetel is gelegen te Hof Ter
Mere 28, 9000 Gent. Het ondernemingsnummer is 0543.383.013.

4.2.

Activiteiten van de Lumière Groep

4.2.1.

Distributie van series en films: Lumière Publishing

Lumière Publishing is een onafhankelijke distributeur in de Benelux van kwaliteitsvolle reeksen en films.
De catalogus is behoorlijk uitgebreid en omvat vooral animatie, fictie en series. Een greep uit het aanbod:
LA MEGLIO GIOVENTÙ, THE IRON LADY, WALLACE & GROMIT, de MILLENNIUM trilogie en SHAUN THE
SHEEP. BOYHOOD, LEVIATHAN, BORGEN, THE BRIDGE, TOP OF THE LAKE: CHINA GIRL, THE SQUARE, ...
zijn een paar voorbeelden van hun recente successen in de bioscoop, op televisie, video-on-demand en DVD.
Lumière Publishing treedt tevens op als internationale sales agent van de film PHANTOM BOY.
De DVD’s van Lumière Publishing worden in de Benelux verdeeld via haar dochteronderneming Lumière
Home Entertainment en haar webshop www.lumiereshop.be. De Lumière series zijn sinds juni 2017 ook
digitaal en in HD beschikbaar op www.lumiereseries.com.

Sinds 2016 focust Lumière Publishing zich hoofdzakelijk op de distributie van series en minder op de
distributie van films, ofschoon zij ook in 2017 nog films heeft uitgebracht (o.a. THE SENSE OF AN ENDING,
LOVELESS en THE SQUARE) en ook de films ge(co)produceerd door Lunanime zal blijven uitbrengen.

4.2.2.

Productie van
LumièreStudio
4.2.2.1.

series

en

films:

Lunanime

en

Lunanime en LumièreStudio

Lunanime is de Productievennootschap binnen de Lumière Groep. Lunanime treedt op als
Productievennootschap in de Raamovereenkomst, waarvan het model wordt opgenomen in Bijlage 4:
Raamovereenkomst.
Lunanime is een Gents productiehuis dat in 2008 werd opgericht binnen de Lumière Groep. Het bedrijf richt
zich op de productie van fictie- en animatieprojecten. De animatieprojecten worden allemaal in-house
geproduceerd in de animatiestudio LumièreStudio. De studio is gespecialiseerd in traditionele animatie (op
papier) en 2D computer animatie.
Lunanime produceerde reeds verschillende langspeelfilms zoals MEISJE (Dorothée Vandenberghe),
BEYOND THE STEPPES (debuut van Vanja d'Alcantara), OFFLINE (debuut van Peter Monsaert) en
coproduceerde films als DE ROUILLE ET D’OS (Rust and Bone) van Jacques Audiard en VAN DE KAT GEEN
KWAAD (Une Vie De Chat) van Jean-Loup Felicioli and Alain Gagnol. Deze film werd in 2012 genomineerd
voor een Oscar in de categorie ‘Best Animated Feature’.
In 2014-2015 coproduceerde Lunanime ook de volgende film van dit regisseursduo, PHANTOM BOY en de
langspeelfilm LES COWBOYS, de debuutfilm van Thomas Bidegain (scenarist van o.a. UN PROPHETE en DE
ROUILLE ET D’OS) die in première ging op het filmfestival van Cannes 2015. In 2016 produceerde Lunanime
LE CIEL FLAMAND (tweede film van Peter Monsaert), die geselecteerd werd voor het filmfestival in San
Sebastian, Toronto, London, Gent, Göteborg en Aubagne en die kon rekenen op een enthousiast onthaal en
goeie recensies in de vakpers. De film won bovendien 2 Ensors: Wim Willaert kreeg het beeldje voor Beste
Mannelijke Bijrol en David Williamson voor Beste Director Of Photography.
Door zijn selectie op deze grote buitenlandse A filmfestivals is Lunanime een zeer geapprecieerd
productiebedrijf.
LE CIEL FLAMAND werd ook uitgebracht in Nederland en wordt internationaal verkocht door de Franse
Sales Agent URBAN.

[Afbeeldingen PHANTOM BOY – OFFLINE – LES COWBOYS – LE CIEL FLAMAND – DE ROUILLE ET D’OS]

Lunanime (co)produceerde ook reeds meerdere korte animatiefilms, o.a.: JAZZED, DE ZWEMLES, BETTY’S
BLUES, VOL AU VENT, THE EDUCATION, THE TIE, RAPSODIE EN ROSE, DE KAKKERLAK EN DE ZEE,
TOTEMS, COSTA DORADA, TANK, …

Naast films produceert Lunanime ook series. In 2014-2015 werd het eerste seizoen van de serie THE TEAM
gecoproduceerd, een internationale politieserie met een budget van € 12 miljoen met in de hoofdrollen Lars
Mikkelsen en Veerle Baetens (coproductie met Network Movie, Nordisk en Superfilm). Tot eind november
2017 lopen de opnames van seizoen 2 van deze serie, met een budget van € 12,3 miljoen en met in de
hoofdrollen Lynn Van Royen, Jürgen Vogel en Marie Bach Hansen. Door deze productie staat Lunanime niet
enkel meer bekend als filmproducent en animatiestudio maar staat het nu ook internationaal op de kaart
als productiehuis van TV series. Andere internationale TV-series die Lunanime in 2016-2017
coproduceerde zijn OCCUPIED 2, HASSEL, BULLETS en STATE OF HAPPINESS. Bij al deze producties
vertaalde het Belgische aandeel zich op verschillende manieren: aantal draaidagen in België, storyline in
België, Belgische cast en crew, studiowerk in België, materiaal, verzekering, postproductie,…
[Afbeelding THE TEAM]
Lunanime zal zich de komende jaren verder toeleggen op een aantal Nederlandstalige langspeelfilms,
coproducties van buitenlandse films en internationale televisie coproducties. Ook de animatiestudio is in
volle ontwikkeling. Jaarlijks worden er in de studio aan een drietal korte films getekend, aangevuld met
coproductie op animatiefilms en animatieseries.
Doordat het zusterbedrijf Lumière Publishing reeds meer dan tien jaar actief is als distributeur van films en
televisieseries, hebben Lumière en Lunanime een heel groot netwerk opgebouwd van producenten en
salespartners in binnen- en buitenland. Voor de buitenlandse contacten is Lunanime binnen het Belgisch
audiovisueel landschap een aantrekkelijke partij, want door te coproduceren met Lunanime weet men zich
meestal ook verzekerd van distributie in de Benelux. De relaties met enkele Franse producenten (Les
Productions du Trésor en Why Not Productions) en de exclusieve relatie met alle grote Scandinavische
televisieproducenten zorgen voor een gestage aanvoer van projecten. Het stelt Lunanime ook in staat om
zijn eigen projecten goed te ontwikkelen. Lunanime zal op toekomstige projecten straks ongetwijfeld ook
kunnen profiteren van deze wederkerigheid: Franse productiehuizen die willen coproduceren in de
Lunanime projecten.

4.2.2.2.

Filmografie Lunanime / LumièreStudio

Hierna volgt een overzicht van de producties van Lunanime die momenteel in de verschillende
productiefasen zitten, van ontwikkeling tot postproductie.
Niet al deze producties zijn gefinancierd met Tax Shelter investeringen, daarvoor wordt verwezen naar
6.15.
IN POST - PRODUCTIE
•

FUNAN, animatie langspeelfilm van Denis Do (in coproductie met Les Films d’Ici)

•

BLOEISTRAAT 11, korte animatiefilm van Nienke Deutz (coproductie met Windmill Film)

•

THE TEAM 2, Europese politieserie (coproductie met Nordisk Film, Super Film en Network Movie)

•

ELECTRIC GIRL, langspeelfilm met animatiesequenties (coproductie met A Private View en Niko
Film)

•

LE CHAT QUI PLEURE, korte animatiefilm van Alain Gagnol & Jean-Loup Felicioli

IN PRODUCTIE
•

BULLETS, serie in coproductie met Vertigo & Nadcon Film

•

STATE OF HAPPINESS, serie over de opkomst van de Noorse olie-industrie (coproductie met Maipo
Film)

•

21 XOXO, korte animatiefilm van Sine Özbilge

•

STHLM REQUIEM, Zweedse fictieserie, gebaseerd op de boeken over Fredrika Bergman van
Kristina Ohlsson

IN PRE-PRODUCTIE
•

CLEO, langspeelfilm van Eva Cools

•

TICKET

•

CAMOUFLAGE, korte animatiefilm van Remco Polman en Jantiene de Kroon (coproductie met
Mooves)

TO

MURDER,

tv-serie

(coproductie

met

Three

River

Fiction)

IN ONTWIKKELING
•

J’AIME LA VIE, langspeelfilm van Mathias Sercu en Eshref Reybrouck

•

FRAUDE, crimireeks geschreven door Peter De Graef, gebaseerd op een idee van Luc Coghe

•

THIERRY, langspeelfilm van Peter Monsaert

•

OLLIE, animatiereeks van Anton Setola

•

DUDELS, animatiereeks, in samenwerking met Eyeworks

•

2,3 SNAILS A LADY, korte animatiefilm van Johan Grimonprez en Kostas Ioannidis

•

GLORIA, korte animatiefilm van Isabelle Cracco

•

AVRUPA, serie in coproductie met Circe Films

•

GROND, serie van Zouzou Ben Chikha, Dries Heyneman, Wannes Capelle

•

LA SIRÈNE, animatie langspeelfilm van Sepideh Farsi (coproductie met Les Films d’Ici)

•

LOLA VERS LA MER, langspeelfilm van Laurent Micheli (coproductie met Wrong Men)

•

HACKER, Noorse tv-serie (coproductie met Mötlys)

•

HEDER, Zweedse tv-serie (coproductie met Mountain Dog & Bigster)

•

FURIA, Noorse tv-serie (coproductie met Monster)

•

SYNDROME,

•

COPPELIA, animatie/live-action van Ben Tesseur en Steven De Beul (coproductie met Submarine
en
3
Minutes
West)

•

DILEMMA,

Zweedse

animatiekortfilm

tv-serie

van

(coproductie

Stijn

Vanthournout

met

en

SF

Pascal

Studios)

Vermeersch

AFGEWERKTE PRODUCTIES
•

OCCUPIED II, politieke thrillerreeks (bedacht door Jo Nesbø), in coproductie met Yellowbird

•

HASSEL, crime serie in coproductie met Nice Drama

•

GANGSTERDAM, langspeelfilm van Romain Lévy (coproductie met Les Productions du Trésor)

•

LA COSTA DORADA, korte animatiefilm van Noémi Gruner (coproductie met Need Productions)

•

LE CIEL FLAMAND, langspeelfilm van Peter Monsaert

•

MAL DE PIERRES, langspeelfilm van Nicole Garcia (coproductie met Les Production Du Trésor)

•

UN PLAN D’ENFER, kortfilm van Jean-Loup Felicioli en Alain Gagnol (in coproductie met Folimage)
(2016)

•

DE RECONSTRUCTIE, fictie kortfilm van Timeau De Keyser en Pieter Dumoulin (2016)

•

TOTEMS, korte animatiefilm van Paul Jadoul (coproductie met Arnaud Demuynck)(2015)

•

DE KAKKERLAK EN DE ZEE, korte animatiefilm van Anton Setola (2015)

•

LES COWBOYS, langspeelfilm van Thomas Bidegain (coproductie met Les Productions du Trésor)
(2015)

•
•

PHANTOM BOY, langspeelfilm animatie van Jean-Loup Felicioli en Alain Gagnol
(coproductie met Folimage) (2015)

•

RAPSODIE EN ROSE, korte animatiefilm van Bram Mondy (2015)

•

THE TEAM, Europese politieserie (coproductie met Nordisk Film, Super Film en Network Movie)
(2015)

•

TANK, korte animatiefilm van Raoul Servais (coproductie met Santeboetiek) (2014)

•

THE TIE, korte animatiefilm van An Vrombaut (coproductie met Creative Conspiracy) (2014)

•

THE EDUCATION, korte animatiefilm van Klaartje Schrijvers (2014)

•

VREDE, korte animatiefilm van Roman Klochkov, in het kader van het VAF-project ’12 Minuten
over Vrede’ (2013)

•

VOL AU VENT, korte animatiefilm van Isabel Bouttens (2013)

•

BETTY’S BLUES, korte animatiefilm van Rémi Vandenitte (coproductie met Les Films du Nord en
La Boîte) (2013)

•

850 METERS korte animatiefilm van Joeri Christiaen (coproductie met Thuristar) (2013)

•

OFFLINE, eerste langspeelfilm van Peter Monsaert, (coproductie met Victoria Deluxe) (2012)

•

DE ROUILLE ET D’OS langspeelfilm van Jacques Audiard met in de hoofdrollen Matthias
Schoenaerts en Marion Cotillard (coproductie met Why Not Productions en Les Films Du Fleuve)
(2012)

•

UNE VIE DE CHAT / VAN DE KAT GEEN KWAAD lange animatiefilm van Alain Gagnol & Jean-Loup
Felicioli (2010) (coproductie met Folimage & Arnaud Demuynck). Release op 15/12/2010 –
Genomineerd voor een Academy Award for Best Animated Feature Film of the Year (2012)

•

BEYOND THE STEPPES debuutfilm van Vanja d’Alcantara (coproductie met Need Productions)
(2010)

•

PAIX SUR LA TERRE korte animatiefilm van Christophe Gérard (coproductie met Arnaud
Demuynck (FR)) (2009)

•

THE MOLE WHISPERER korte animatiefilm van Stanley Duchateau & Olivier Schrauwen (2008)

•

DE ZWEMLES korte animatiefilm van Danny De Vent (gecoproduceerd door Arnaud Demuynck
(Fr) en NIAf (NL)) (2008)

•

JAZZED korte animatiefilm van Anton Setola (gecoproduceerd door Arnaud Demuynck (Fr) en NIAf
(NL)) (2007)

•

GRANITSA korte fictie van Vanja d’Alcantara (coproductie met Need Productions) (2006)

•

BELHORIZON van Ines Rabadàn (coproductie met Need Productions (hoofd producer) OF2B
Productions (F), PCT Cinéma & Télévision (CH), Tarantula (L), Moviestream (B)) (2005)

•

MATIN CALME korte fictie van Annick Ghijzelings (coproductie met Need Productions) (2004)

•

MEISJE langspeelfilm van Dorothée Van den Berghe (2002)

4.2.2.3.

Projecten 2018

2018 wordt een bijzonder druk jaar voor Lunanime. In de pijplijn zitten langspeelfilms, korte animatiefilms
en een animatiereeks voor de allerjongsten in eigen productie, en verscheidene coproducties op
televisieseries uit Scandinavië en de UK. Al deze projecten hebben stuk voor stuk de typische stempel van
het huis: kwaliteit voor een zo breed mogelijk publiek.
Om deze projecten te kunnen realiseren, doet Lunanime een beroep op het Tax Shelter mechanisme.

A. FICTIE – SERIES
STHLM REQUIEM
STHLM Requiem volgt Fredrika Bergman die aan het begin van de serie een job binnen de speciale
recherche van de Stockholmse politie aanvaardt. De legendarische inspecteur Alex Recht en zijn
rechterhand Peder Rydh, een getalenteerde maar licht-ontvlambare carrièreman, staan aan het hoofd van
deze afdeling.
Hoewel elke aflevering van 90′ losstaand bekeken kan worden, loopt één zaak als rode draad doorheen de
hele serie. STHLM Requiem ontwikkelt zich over een unieke tijdspanne: elke aflevering speelt zich een jaar
later af. Dit benadrukt de grotere ontwikkelingen zowel in de personages als maatschappij.
Format: 5 x 90’
Regisseur: Karin Fahlén (Stockholm Stories, The Bonus Family) & Lisa Ohlin
Schrijver: Jörgen Hjerdt (Blue Eyes), Pauline Wolff
Cast: Liv Mjönes (Agent Hamilton), Mikael Birkkjær (Borgen), Jonas Karlsson (Beck), Alexej Manvelov
(Occupied, Arne Dahl), Sanna Sundqvist
Producenten: Piodor Gustaffson, Martina Stöhr, Petra Jönsson - Spark Film & TV (SE)
Jan De Clercq & Annemie Degryse - Lunanime (BE)
TICKET TO MURDER
TV-serie, 4 afleveringen van 90’, in coproductie met Three River Fiction (UK)
Ticket to murder speelt zich af in de vroege jaren ’30 - waar de wereld van stoom, gaslicht en paardenkracht
langzaam verdwijnt en er spoorlijnen, Hollywoodfilms en snelle wagens in de plaats komen. Inspecteur
Meredith wordt overgeplaatst naar een afgelegen dorp in Groot-Brittannië, waar de zonovergoten,
onveranderde wereld van de grote ‘Railway Posters’ nog steeds blijkt te bestaan.
Maar Meredith en zijn sidekick Rawlings kijken voorbij dit idyllische landschap in hun zoektocht naar een
moordenaar. De wereld die in Ticket to murder wordt afgebeeld is een tijdloze Britse mix van het iconische
rurale landschap en de glamoureuze moderniteit van de jaren ’30.
Elke aflevering van Ticket to Murder brengt onze jonge politie-inspecteurs Meredith en Rawlings langs
majestueuze berglandschappen, slaperige kuststadjes en de rust van het platteland om een complexe
brutale moord op te lossen en de dader op te sporen.
Gebaseerd op John Bude’s detectiveromans, adaptatie door Colin Bateman.
De laatste aflevering (Death in Flanders) zal zich volledig afspelen in Vlaanderen, in de Westhoek, en zal
door een Belgische crew geproduceerd worden.
HACKER
TV-serie, 8 afleveringen van 45’, in coproductie met Motlys (Noorwegen).
Privacy is één van die zaken waar je niet op let – tot ze weg is.
HACKER is een spannende thriller in het Noorwegen na de terroristische aanslagen van 22 juli 2011.
Op een avond in mei ligt alles in Noorwegen stil – de straten zijn pikzwart, de treinen staan stil, het mobiel
netwerk werkt niet, appartementen en huizen zijn donker. De media verwijst de volgende dag naar ‘Het
Zwarte Uur’. Het Noorse noodnetwerk, de stroomvoorzieningen en de servers van de overheid zijn 1
volledig uur buiten dienst… Toeval? Een menselijke fout? Een buitenlandse macht? Of een poging om het
Noorse antwoord op een mogelijke cyberaanval de mond te snoeren?

HEDER
TV-serie, 8 afleveringen van 44’ in coproductie met Mountain Dog & Bigster (Zweden).
Wat deze TV-serie uniek maakt, is dat ze volledig wordt ontwikkeld door 4 Zweedse actrices: Sofia Helin
(The Bridge), Julia Dufvenius (Modus), Anja Lundqvist (Alex) en Alexandra Rapaport (Jagten, The Team).
Heder gaat over 4 advocates en vriendinnen, die samen het advocatenkantoor HEDER (Zweeds voor eer)
runnen. Een gedeelde donkere ervaring uit hun verleden motiveert hen om de wereld beter te maken – ze
verdedigen slachtoffers van misdaden, voornamelijk vrouwen.
Een zaak die eerst routineus lijkt, heeft onvoorziene gevolgen en sleurt hen in een spiraal van bedreigingen,
geweld en publieke zwartmakerij. Wie zit hierachter, en hoe is deze persoon verbonden met hun duister
verleden?
FURIA
TV-reeks, 8 x 50’ – coproductie met Monster (Noorwegen)
An odyssey into the heart of Europe’s darkness
Een thriller/drama van de creator van Mammon en de producent van Nobel.
FURIA is een verhaal over menselijke en culturele contrasten. Het verhaal start in het kleine
plattelandsdorpje Vesvik, langs de mooiste kustlijn van onze planeet, aldus National Geographic.
Noorwegen – volgens de VN het beste land ter wereld om te wonen – is een welvaartstaat waar de meeste
mensen goed verzorgd worden. En toch heeft Noorwegen de vreselijkste solo-terrorist uit Europa’s
geweldadige geschiedenis geproduceerd...
FURIA gaat over mensen die in een nationalistische subcultuur infiltreren om een sinistere en concrete
terroristische aanval te voorkomen. Een queeste die hen van de idyllische Noorse fjorden tot de politieke
strijd in hartje Europa brengt, zowel metaforisch als fysiek.

SYNDROME
TV-serie, 8 x 45’, coproductie met SF Studios Production (Zweden)
SYNDROME vertelt het verhaal van psychiater Paul Graner en zijn queeste om zijn patiënten buiten het
systeem om te helpen, zonder oog voor de regels, waarheid, wet of persoonlijke veiligheid. Paul leidt een
vermoeiend dubbelleven. Overdag is hij een verantwoordelijke, succesvolle psychiater en expert waar de
elite vaste klant is. ’s Nachts behandelt hij de mislukkelingen, criminelen en outcasts – extreme gevallen –
en hij behandelt hen op al even extreme manieren…

B. FICTIE - LANGSPEELFILMS
CLEO
Debuutfilm van Eva Cools.
Dit project werd geboren met steun van het scenarioatelier van het VAF en binnen het scenarioatelier
gesteund door het Europese programma SOURCES II.
De Gentse Eva Cools won met haar scenario CLEO de Visser Neerlandiaprijs voor Scenario, een prijs die
jaarlijks door het ANV wordt uitgereikt voor een nog niet geproduceerd scenario in de Nederlandse taal. De
jury koos unaniem Cools als winnaar.
Het verhaal gaat over een zestienjarig meisje dat een traumatisch verkeersongeval overleeft en haar
redding zoekt in de veel oudere, mysterieuze Leos. De film gaat over een rouwproces en de impact op een
familie en haar omgeving na aan ongeval met vluchtmisdrijf. Maar het gaat in CLEO niet enkel over de
slachtoffers, ook de dader kan een slachtoffer zijn. Hoe verhouden beiden zich ten opzichte van elkaar?
CLEO is geenszins een donker, triest verhaal, maar vooral een jonge vertelling die zich afspeelt in Brussel,
in de twee taalgemeenschappen.
Met CLEO willen we ernaar streven om een jonge en gedreven film te maken waarin het verhaal emotioneel
gedragen wordt door zowel de pianomuziek van Rachmaninov als hedendaagse electro muziek.
Cast:
Cleo: Anna Franziska Jäger
Leos: Roy Aernouts
Myra:Martha Canga Antonio
Jeanne: Lucie Debay
Jet: Yolande Moreau
Tante Arianne : Natali Broods

J’AIME LA VIE
Debuutfilm van Matthias Sercu en Eshref Reybrouck (ook gekend als regisseur van CORDON 2), naar een
origineel scenario van Mathias Sercu.
Na een succesvolle samenwerking op de serie MARSMAN werken Sercu en Reybrouck nu samen aan hun
eerste langspeelfilm. Het scenario wordt geschreven door Sercu, de regie nemen ze wederom samen voor
hun rekening.
J’AIME LA VIE vertelt het ontroerende verhaal van Mira, een verpleegster palliatieve zorgen, die te horen
krijgt dat ze nog enkele maanden te leven heeft. In die enkele maanden wil ze haar familie weer samen
krijgen en koste wat het kost orde op zaken stellen. Doorspekt met de nodige humor wordt J’AIME LA VIE
een aangrijpende feelgoodfilm. Confronterend maar bij momenten ook zeer grappig, positief en hoopvol
ondanks het best wel zware thema. Sercu omschrijft het zelf als een troostend verhaal waarbij je kan
glimlachen.
Inspiratiebronnen voor Sercu en Reybrouck zijn “Secrets and Lies” en “Little Miss Sunshine”.
De hoofdrol zal worden vertolkt door Eva Van Der Gucht, bekend tv-gezicht maar ook de actrice die
debuteerde in de Oscargenomineerde film IEDEREEN BEROEMD van Dominique Deruddere. Mathias Sercu
speelt zelf ook mee.
J’AIME LA VIE wordt een feelgoodfilm voor een zeer breed (Vlaams) publiek.

AVRUPA
AVRUPA is een dramaserie over de Turkse familie Çelik die in de jaren ’80 in de omgeving van de
Nederlandse staalfabrieken een pension voor gastarbeiders runt.
Het hoofdpersonage is Sibel, één van de dochters. Zij vertelt hoe ze als rebels meisje van 19 door te
trouwen met de welgestelde Zafer aan een uitzichtsloos betaan als kassière meent te kunnen ontsnappen.
Inwonend bij haar schoonfamilie in de conservatieve Turkse stad Erzurum, blijkt het huwelijk al snel een
mislukking en loopt Sibel weg. Terwijl Zafer naar haar op zoek gaat en ook haar ouders willen dat ze naar
hem teruggaat, duikt Sibel een tijdje onder in Duitsland.
Desondanks ontwikkelt Sibel zich tot de vrouw die ze altijd wilde worden en vindt ze een nieuwe liefde.
Maar raakt ze steeds ook verder van haar familie vervreemd. Ook de andere leden van het gezin raken
steeds verder ontwricht door de cultuurclash tussen Oost en West.
AVRUPA, naar het Turkse woord voor Europa, is een tiendelige internationale televisieserie die
ontwikkeld wordt door Circe Films in Amsterdam. De scenario’s worden geschreven door regisseur Sacha
Polak (“Hemel”, “Zurich”) en Stienette Bosklopper (“Cobain”). Sacha Polak zal tevens de hoofdregie van de
serie verzorgen.
Avrupa wordt een hoogwaardige internationale coproductie tussen Nederland, België, Turkije en
Duitsland.
De Belgische bijdrage zal in hoofdzaak inhoudelijk zijn. Het Nederlands/Turkse gezin heeft ook familie
wonen in Antwerpen. Een verhaallijn die ook uitgewerkt zal worden in de serie. En behalve artistieke en
technische crew zal er ook een Vlaamse co-regisseuse gezocht worden.
Polak, die zelf haar zomers in Turkije doorbracht, wil met AVRUPA inspelen op de huidige migratiestroom
en hoopt zo menselijk begrip te creëren en iets bij te dragen aan een samenleving die zijn heden en zijn
verleden kent.

C. ANIMATIE
DUDELS
Wie maakt er geen droedels terwijl hij luistert naar een exposé, aan de telefoon, of als hij nadenkt?
In deze serie voor kinderen is het hoofdpersonage alvast zo iemand. Een kind heeft een schoolschrift en dat
barst van de droedels doorheen de pagina’s. Maar wat gebeurt er met de droedels wanneer het schrift wordt
dichtgeslagen?
Jim, Jam en Jet zijn niet zomaar krabbels, het zijn de helden van een serie die werd ontwikkeld bij Eyeworks
door Rudi Mertens en Jimmy Simons. Hoofdproducent is nog steeds Eyeworks, Lunanime is coproducent en
de serie wordt in onze animatiestudio gecreëerd.
Het VAF/Mediafonds zegde reeds zijn productiesteun toe aan dit project.
VRT – Ketnet is de broadcaster in België. VRT is al sinds het begin van de ontwikkeling van de serie
verbonden aan het project en staat met enthousiasme mee aan het roer.
Momenteel zijn we op zoek naar coproducerende zenders alsook buitenlandse coproductie partners.
DUDELS is een serie voor kinderen tot 8 jaar, 52 x 11’, 2D computer animatie.

OLLIE
Animatiereeks voor peuters en kleuters, 52 x 4’, met de steun van Ketnet en VAF
Regisseur: Anton Setola (Jazzed, De kakkerlak en de zee)
In een zeer drukke, luide stad is er een rustig plaatsje. Het is een klein parkje in het midden van de stad,
ingesloten door gebouwen en reeds lang vergeten. Als je weet hoe het te vinden, kun je er Ollie en zijn
vriendjes ontmoeten. Een uiltje, een ooievaar, een kikker en vijf vogeltjes leven er samen en beleven vele
avonturen. Zelf verlaten ze het parkje nooit, dus je zal er zelf heen moeten, en liefst bij valavond. Dan zijn
Ollie en zijn vriendjes nog net lang genoeg wakker om een klein avontuur te beleven.

KORTE ANIMATIEFILMS
Aan de basis van Lunanime in 2008 lag de productie van korte films. Een interne beslissing binnen de
Lumière groep om naast distributie ook te starten met de productie van korte (animatie)film. Dit enerzijds
voor het plezier, maar anderzijds ook ter ondersteuning van aanstormend talent.
Waarom dit formaat ?
Korte film is net zoals een novelle. Zeker bij animatie is deze expressievorm een volwaardige film, meer nog
dan bij korte fictie waar het vaker dient als visitekaartje voor wat komen gaat. Het resultaat is telkens
opnieuw een parel om te koesteren, voor zowel jong als oud. Niet alleen zijn het momenten van geneugte
en plezier, het is tevens een vorm van talentontwikkeling, van onderzoek naar nieuwe grafische uitdagingen
die binnen een studio-omgeving kunnen leiden tot weer nieuw, ander werk voor langspelers of series.
Korte films worden vooral vertoond op festivals wereldwijd en kunnen daardoor een bijzonder leven
genieten. THE TIE van An Vrombaut startte zijn carrière op de Berlinale in februari 2015 en heeft tot op
heden de hele wereld rondgereisd en is geselecteerd geweest op meer dan 80 festivals.
Gezien de beperkte distributiemogelijkheden voor korte (animatie)films en de zeer geringe actieve
televisienetten die het belang van de korte film inzien, hebben wij tot op heden het merendeel van onze inhouse korte animatiefilmproducties steeds een extra leven gegeven in de vorm van een boekje met DVD.
Het rijk geïllustreerde boekje is bedoeld voor kinderen die het kunnen inkijken voor, tijdens of na het
bekijken van de film, en als een klein naslagwerk over de film.
[Afbeelding boekjes kortfilms]

Tot op heden produceerden wij elf korte animatiefilms in eigen beheer en coproduceerden we met de steun
van het VAF en de tax shelter reeds vijf Franse/Franstalige korte films.
THE TIE van An Vrombaut, VREDE van Roman Klochkov, 850 METERS van Joeri Christiaen, BETTY’S BLUES
van Rémi Vandenitte, DE ZWEMLES van Danny De Vent, JAZZED van Anton Setola, PAIX SUR LA TERRE van
Christophe Gérard, THE MOLE WHISPERER van Stanley Duchateau en Olivier Schrauwen, DE KAKKERLAK
EN DE ZEE van Anton Setola, UN PLAN D’ENFER van Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli, RAPSODIE EN ROSE
van Bram Mondy, VOL AU VENT van Isabel Bouttens, TANK van Raoul Servais, THE EDUCATION van Klaartje
Schrijvers, TOTEMS van Paul Jadoul en LA COSTA DORADA van Noémi Gruner.
Momenteel hebben we zes lopende eigen producties in diverse stadia van ontwikkeling, met name
BLOEISTRAAT 11 van Nienke Deutz (in postproductie), 21 XOXO van Sine Özbilge (in productie), DILEMMA
van Pascal Vermeersch en Stijn Vanthournout, GLORIA van Iza Cracco, 2,3 SNAILS van Johan Grymonprez,
FRUST EN LINDA van Roman Klochkov en Anna Heuninck (al deze projecten zijn momenteel in
ontwikkeling).

Sinds september 2017 wordt er in LumièreStudio eveneens geanimeerd op de nieuwe coproductie voor de
korte animatiefilm van het Oscargenomineerde duo Gagnol en Felicioli, LE CHAT QUI PLEURE.

[Afbeelding RAPSODIE EN ROSE]

[Afbeelding DE KAKKERLAK EN DE ZEE]

[Afbeelding THE TIE]

[Afbeelding VOL AU VENT]

[Afbeelding TANK]

[Afbeelding UN PLAN D’ENFER]

[Afbeelding BLOEISTRAAT 11 ]

[Afbeelding 21 XOXO]

4.2.3.

Uitbating van cinema’s

Momenteel baat de Lumière Groep 2 cinema’s uit: Lumière Cinema in Brugge (4 zalen) en Cartoon’s in
Antwerpen (3 zalen). Beide cinema’s hebben een gevarieerde namiddag- en avondprogrammatie. Het
aanbod bestaat voor het overgrote deel uit Europese films. Lumière beschikt over het felbegeerde
kwaliteitslabel 'Europa Cinema', het door het Europese MEDIA programma en Franse subsidieprogramma
CNC opgerichte bioscoopsubsidienetwerk dat zich focust op Europese auteursfilm binnen de Europese Unie.
Momenteel wordt een derde stadscinema ontwikkeld in Mechelen. Deze cinema zou in 2019 operationeel
zijn.

4.3.

Organogram

De vereenvoudige structuur van de Lumière Groep ziet er als volgt uit. De aandeelhouders van Lumière
Groep NV zijn Fin.Co NV (47,8%), Jan De Clercq (26,1%) en Alexander Vandeputte (26,1%).

4.4.

Lum.Invest

Lum.Invest bvba werd opgericht op 7 juli 2016, bij akte verleden voor notaris Veronique Laloo met
standplaats te Herzele. De maatschappelijke zetel is gelegen te Hof Ter Mere 28, 9000 Gent. Het
ondernemingsnummer is 0658.983.059. Voor de volledige statuten wordt verwezen naar Bijlage 5:
Statuten van Lum.Invest. Lum.Invest is een Tussenpersoon en werd als dusdanig erkend door de minister
van Financiën op 27 juli 2016.
De oprichting van Lum.Invest kadert in de strategische keuze om de productieactiviteit binnen Lumière
Groep verder uit te bouwen.
In het verleden heeft Lunanime als Productievennootschap rechtstreeks Tax Shelter opgehaald bij
Beleggers. Van 2013 tot 2015 heeft Lunanime Audiovisuele Producties ontwikkeld waarvoor in totaal € 9,6

miljoen Tax Shelter opgehaald werd, waarvan € 3,6 miljoen door Lunanime zelf. Dit betrof niet-openbare
(en dus niet-prospectusplichtige) aanbiedingen.
In 2016 en 20177 heeft Lunanime - met de tussenkomst van de Aanbieder vanaf 7 juli 2016 - ca. € 3,5
miljoen opgehaald.
Meer details over deze ophalingen zijn te vinden onder Afdeling 6.15.
Lunanime heeft voor al haar producties die gefinancierd werden door Tax Shelter, de nodige fiscale attesten
tijdig afgeleverd. Aangezien de productie de komende jaren zal uitgebreid worden, zal de Lumière Groep
het ophalen van Tax Shelter organiseren via een Tussenpersoon, Lum.Invest. Lum.Invest kan rekenen op de
expertise die Lunanime de afgelopen jaren heeft uitgebouwd in het ophalen van Tax Shelter.
Door de distributie activiteit heeft Lumière Groep doorheen de jaren een groot netwerk opgebouwd met
voornamelijk Franse en Scandinavische producenten die coproducties wensen te ontwikkelen met
Lunanime. Het feit dat de Lumière Groep niet alleen als producent actief is, maar ook als distributeur en
cinema uitbater is een positief gegeven voor deze productiehuizen, die op deze manier ook een garantie
krijgen dat hun titel op een kwalitatieve manier in de markt zal geplaatst worden.
Lum.Invest heeft aldus als maatschappelijk doel Productievennootschappen en Beleggers met elkaar in
contact te brengen zodat de Beleggers door middel van een Belegging in Tax Shelter een deel van de
belastbare gereserveerde winst kunnen vrijstellen. Lum.Invest zal ervoor zorgen dat hiertoe een
Raamovereenkomst wordt afgesloten.
De Lumière Groep heeft het voordeel dat zij kan bouwen op haar internationaal netwerk, dat op haar beurt
productieopportuniteiten genereert, dat zij een beroep kan doen op een stevige en bewezen Tax Shelterervaring en dat zij bovendien de Audiovisuele Producties zelf in de markt kan zetten.

4.5.

Relatie tussen Lum.Invest en Lunanime

Lum.Invest heeft als belangrijkste activiteit Productievennootschappen en Beleggers met elkaar in contact
te brengen zodat de Beleggers door middel van een Belegging in Tax Shelter een deel van de belastbare
gereserveerde winst kunnen vrijstellen. Voor een overzicht van de taken van Lum.Invest en de vergoeding
wordt verwezen naar DEEL 6. GEDETAILLEERDE INLICHTINGEN OVER DE AANBIEDER (LUM.INVEST).
Lunanime selecteert op haar beurt de Audiovisuele Producties die in aanmerking komen voor erkenning als
audiovisueel werk in de zin van Artikel 194ter, §1, 4° WIB92. Lunanime treedt op als producent of als
coproducent.
De Raamovereenkomst wordt getekend tussen de Belegger en Lunanime, met de tussenkomst van
Lum.Invest als Tussenpersoon (zie de modelovereenkomst in Bijlage 4: Raamovereenkomst).
De Aanbieder treedt in eerste instantie op als in aanmerking komende tussenpersoon voor de Audiovisuele
Producties van Lunanime. Dit is evenwel geen exclusieve samenwerking, het is mogelijk dat de Aanbieder
zou optreden voor andere Productievennootschappen. Dit is tot op heden nog niet gebeurd.
Omgekeerd haalt Lunanime niet enkel Tax Shelter investeringen op met de tussenkomst van de Aanbieder.
Zij doet ook een beroep op andere erkende tussenpersonen om de financiering van haar Audiovisuele
Producties te verzekeren.
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4.6.

Management en belangrijke medewerkers

Jan De Clercq – Gedelegeerd bestuurder Lumière Groep
Jan De Clercq werd geboren in 1958. Hij startte zijn carrière in de filmbranche in 1983 als organisator van
Cinema Novo te Brugge (nu MOOOV). Van 1987 tot 1994 was hij actief als commercieel directeur van
Cinéart. In 1996 heeft hij Cinema Lumière opgestart samen met Alexander Vandeputte. Parallel aan het
runnen van de bioscoop en het uitbouwen van de distributieactiviteiten van de Lumière Groep, is hij actief
als producent bij Lunanime. Jan De Clercq is zaakvoerder van Lum.Invest.
Alexander Vandeputte – Gedelegeerd bestuurder Lumière Groep
Alexander Vandeputte werd geboren in 1967. Na zijn opleiding fotografie richtte Alexander zijn eigen
distributiebedrijf Classic Films op. In 1996 startte hij samen met Jan De Clercq Cinema Lumière in Brugge
op. Vanaf dan bouwde hij samen met Jan De Clercq de Lumière Groep verder uit. Alexander leidt de cinema’s
en distributie in goede banen, en focust zich op de digitale ontwikkeling van Lumière (lumiereseries.com).
Alexander Vandeputte is tevens zaakvoerder van Lum.Invest.
Annemie Degryse – Verantwoordelijke Productie
Annemie Degryse werd geboren in 1968. Ze studeerde Plastische kunsten op de middelbare school, gevolgd
door een opleiding filmstudies - optie animatiefilm – aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in
Gent. Tijdens haar studententijd werkte ze aan de film TAXANDRIA van Raoul Servais. Annemie startte haar
professionele carrière als studio- & productieassistente bij Anitrick/PDG & Partners tot 1994. Van 1993 tot
1997 was ze directeur bij de Stichting Raoul Servais waar verschillende kortfilms geproduceerd werden.
Van 1998 tot 2000 was ze verantwoordelijke pre-productiedossiers & Coördinator Cartoon Movie bij
CARTOON - initiatief van MEDIA Program of the European Community. Van 2000 tot 2003 runde ze de VZW
FLANDERS IMAGE (VAF). Nadien vervoegde Annemie de Lumière Groep om de productieactiviteit binnen
Lunanime op te starten. Annemie Degryse is zaakvoerder van Lum.Invest.
Catherine Spriet – CFO/ co-CEO van de Lumière Groep
Catherine Spriet werd geboren in 1980. Ze behaalde haar diploma in de toegepaste economische
wetenschappen aan de Universiteit van Gent en d’Aix-Marseille III. Daarnaast volgde ze ook een opleiding
Master in Financieel Management aan de Vlerick Management School. In 2003 startte ze haar carrière als
auditor bij PriceWaterhouseCoopers. In 2006 maakte ze de overstap naar Cisco Systems waar ze in 2010
Finance Manager werd. In december 2012 werd Catherine sales controller bij Imperial Meat Products. Sinds
maart 2015 is Catherine CFO en sinds januari 2017 ook co-CEO van de Lumière Groep.
Marike Muselaers – Content & Strategy /co-CEO van de Lumière Groep
Marike Muselaers werd geboren in 1981, en behaalde haar diploma in Film- en Televisiewetenschappen
(Master in Kunst, Beleid en Management) aan de Universiteit van Utrecht. Ze heeft meer dan 10 jaar
ervaring in de film- en televisiesector. Ze ontwikkelde haar verkoopstalenten bij Fortissimo Films en RTL
Nederland, en is sinds 2008 aan de slag binnen de Lumière Groep. Ze begon als Sales Manager Benelux bij
Lumière Home Entertainment in Amsterdam. Sinds 2011 stuurt Marike het Benelux sales team aan, dat alle
grote DVD, VOD en TV-verkopen in Nederland en België verwezenlijkte. Ze ging zich nadien meer toespitsen
op acquisitie van Tv-series, content & strategy en volgt momenteel een Executive MBA for the Creative
Industries aan Ashridge University. Sinds januari 2017 is Marike co-CEO van de Lumière Groep.
Kristof Verluyten – Bestuurder van de Lumière Groep8
Kristof Verluyten werd geboren in 1973. Hij behaalde het diploma van handelsingenieur aan de universiteit
van Leuven. Nadien startte hij zijn carrière in Zwitserland bij AVL Medical Systems. In 1999 maakte hij de
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Het bestuursmandaat wordt uitgeoefend door K. Verluyten BVBA, waarvan Kristof Verluyten zaakvoerder is.

overstap naar Fin.Co, waar hij momenteel investment director is. Kristof heeft bestuursmandaten bij
Lumière Groep, Bafa, Plouvier Group, Irmaco en ZwartOpWit.
Tim Martens – Uitvoerend producent
Tim Martens studeerde aan de universiteiten van Gent en Leuven en werkt sinds 2010 bij Lunanime als
uitvoerend producent. In deze periode begeleidde en superviseerde hij alle belangrijke producties van
Lunanime, waaronder THE TEAM, OFFLINE, LE CIEL FLAMAND, PHANTOM BOY, LES COWBOYS en MAL DE
PIERRES. Daarnaast is hij ook als docent en onderzoeker verbonden aan de Brusselse filmschool RITCS.

4.7.

Conformiteitsverklaring betreffende de zaakvoerders van
de Aanbieder

Jan De Clercq, Alexander Vandeputte en Annemie Degryse verklaren:
o
o
o

o

Dat hun mandaat onbezoldigd is en dat zij geen bezoldigingen of voordelen in natura ten laste van
de Aanbieder hebben ontvangen.
Te beschikken over de nodige expertise en bestuurservaring die vereist is om hun mandaat uit te
oefenen.
Gedurende minstens de laatste vijf jaar niet te zijn veroordeeld voor fraude, noch het voorwerp
uitmaakten van een inbeschuldigingstelling en/of van een officiële straf opgelegd door een
administratieve of reglementaire overheid. Evenmin werden zij er gedurende de laatste vijf jaar
door een rechtbank van weerhouden om op te treden als lid van een bestuurs-, beheers- of
toezichtsorgaan van een Aanbieder, of om tussen te komen in het zakelijk beheer of beleid van een
Aanbieder.
Zich niet in een potentieel belangenconflict bevinden tussen enerzijds de verplichtingen ten
aanzien van de Aanbieder en hun persoonlijke belangen of andere verplichtingen anderzijds.

DEEL 5. INLICHTINGEN OVER HET AANBOD EN DE BELEGGING
5.1.

Algemene inlichtingen over de Belegging

Op basis van het artikel 194ter WIB92 (het Tax Shelter-stelsel) kunnen Belgische ondernemingen
deelnemen aan de financiering van audiovisuele werken om zo, onder bepaalde voorwaarden en binnen
bepaalde grenzen, een vrijstelling op hun belastbare gereserveerde winst te genieten ten belope van 310%
van de Belegging, bovenop een wettelijk bepaald Financieel rendement gedurende maximaal 18 maanden.
De Belegger, de Productievennootschap, de Tussenpersoon en de Audiovisuele Productie moeten hiervoor
aan een aantal voorwaarden voldoen.
Indien de Belegger inschrijft op het Aanbod, investeert hij een bepaald bedrag (de “Belegging”) in een
Audiovisuele Productie. Deze Belegging wordt geformaliseerd in een Raamovereenkomst ondertekend
door de Belegger en de Productievennootschap, met tussenkomst van de Aanbieder.
De Belegging is een storting zonder terugbetaling op termijn en impliceert geen deelname in het kapitaal
van de Aanbieder, zijnde Lum.Invest, noch de Productievennootschap. De Belegger noch diens activiteiten
kunnen dan ook enige impact hebben op het beslissingsproces van de Aanbieder (of de
Productievennootschap). Dit Aanbod wordt enkel gedaan in België.
De Aanbieder verbindt er zich enkel toe om zijn verplichtingen na te komen met het oog op de aflevering
van het Tax Shelter-attest en het daaraan verbonden Fiscaal rendement, en bijkomend een Financieel
rendement uit te betalen aan de Belegger.
Elke Belegger die op het Aanbod in dit Prospectus ingaat, kan minimaal € 5.000 en maximaal € 241.935
investeren en, kan, mits de voorwaarden opgelegd door artikel 194ter WIB92 worden nageleefd, genieten
van:
•
Een Fiscaal rendement resulterend uit de vrijstelling op zijn belastbare gereserveerde winst. Het
Fiscaal rendement wordt in eerste instantie verworven door een Tijdelijke vrijstelling ten belope van 310%
van het bedrag van zijn Belegging, en wordt in tweede instantie definitief indien het Tax Shelter-attest
volledig en tijdig verkregen wordt. Het is de bedoeling dat de Definitieve vrijstelling gelijk is aan de
Tijdelijke vrijstelling, zijnde 310% van de Belegging en 150% van de Fiscale waarde van het Tax Shelterattest. Het Tax Shelter-attest wordt afgeleverd door de FOD Financiën, nadat een controle door de bevoegde
Tax Shelter cel binnen de FOD Financiën van de volledige productieboekhouding op de gedane uitgaven bij
de Productievennootschap heeft plaatsgevonden.
Het Fiscaal rendement bedraagt 5,369% indien de Belegger onderworpen is aan het normaal tarief in de
vennootschapsbelasting. Het Fiscaal rendement kan lager zijn in het geval de Belegger onderworpen is aan
het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting.
•
Een Financieel rendement op de Belegging gedurende de Vergoedingsperiode. Dit Financieel
rendement is begrensd door artikel 194ter WIB92 en wordt berekend in functie van de evolutie van de
referentierentevoet “EURIBOR 12 maanden”. Voor de Beleggingen in het kader van dit Aanbod tussen de
startdatum van dit Prospectus en 31 december 2017 bedraagt de jaarlijks toegelaten rentevoet 4,38%. De
rentevoet zal worden geactualiseerd op 1 januari 2018 en op 1 juli 2018 voor de Beleggingen die na 31
december 2017 worden gedaan. Dit als gevolg van een wijziging van de toepasselijke EURIBOR 12 maanden
en haar impact op de interestvergoeding. Het is de intentie van de Aanbieder om het maximale wettelijk
toegelaten Financieel rendement uit te keren aan de Belegger.
Samengevat, voor een Belegging van € 100.000 (voorbeeld) door een Belegger die aan de normale
belastingvoet is onderworpen, geeft onderstaand schema het te verwachten rendement weer:

Investering € 100.000
x 310%
Voorlopige fiscale vrijstelling:
€ 310.000
x4,38%*x18/12x(1-33,99%)
x33,99%
Fiscaal voordeel: € 105.369
Financieel Rendement op 18 maanden:
Fiscaal Rendement:

€ 6.570 (bruto)

€ 5.369

€ 4.337 (netto)

NETTO FINANCIEEL RENDEMENT =
4,34%

FISCAAL RENDEMENT = 5,37%

TOTAAL RENDEMENT:
€ 9.706
5,37% + 4,34%
= 9,71% netto**

* Jaarlijkse rentevoet ontvangen voor een Belegging gedaan tussen 1 juli en 31 december 2017.
** Deze rentevoet wordt bepaald op basis van het totale bedrag dat de Belegger ontvangt gedurende de hele verrichting,
hierin begrepen het Fiscaal rendement, en berust op de veronderstelling dat de Vergoedingsperiode van het Financieel
rendement 18 maanden bedraagt, de maximale wettelijke Vergoedingsperiode.

Meer specifiek, Vennootschap A doet een Belegging op 1 december 2017 in een Audiovisuele Productie van
€ 100.000. Vennootschap A is onderworpen aan de normale belastingvoet (33,99%). De belastbare basis
(vóór Tax Shelter) bedraagt € 1.000.000. Er wordt verondersteld dat de Vergoedingsperiode 18 maanden
bedraagt. Voor de volledigheid wordt ook de situatie weergegeven indien Vennootschap A geen Belegging
zou doen.

Assumpties

Met Tax shelter Zonder Tax shelter

Belegging
Belastbare basis (vóór Tax shelter)
Fiscale waarde van het Tax Shelter-attest in optimaal scenario
Berekening fiscaal rendement

€ 100.000

€0

€ 1.000.000

€ 1.000.000

€ 206.667
Met Tax shelter Zonder Tax shelter

Tax Shelter-vrijstelling

€ 310.000

€0

Belastbare basis (na Belegging)

€ 690.000

€ 1.000.000

Belasting

€ 234.531

€ 339.900

Cash out (Belasting + Belegging)

€ 334.531

€ 339.900

De totale cash out indien geen Belegging van € 100.000 gebeurt, bedraagt € 339.900.
Dit is € 5.369 méér dan indien vennootschap A wel een Belegging doet.
Het fiscaal rendement bedraagt dus 5,369%.
Berekening financieel rendement
Toegepaste rentevoet

4,38%

Financieel rendement (voor belasting)

€ 6.570

Financieel rendement (na belasting)

€ 4.337

De toegepaste rentevoet bedraagt 4,38%. Het financieel rendement bedraagt netto € 4.337,
hetzij € 100.000 x 4,38% x 18 maanden / 12 maanden x (1-33,99%)
Totaal rendement
Het totaal rendement bedraagt € 9.706 (Fiscaal rendement €5.369 + Financieel rendement €4.337)
ofwel 9,706%. Dit vertegenwoordigt geen actuarieel rendement maar totale opbrengsten die worden
ontvangen op basis van een investeringshorizon welke afhankelijk is van het tijdstip van
realisatie van het Fiscaal rendement, welke niet gekend is door de Aanbieder
en kan lopen tot 31 december van het vierde jaar na het jaar van ondertekening
van de Raamovereenkomst.

5.2.

Fiscaal rendement

Zowel de Belegger als de Audiovisuele Productie(s) als de Aanbieder als de Productievennootschap moeten
voldoen aan de voorwaarden die beschreven worden in Artikel 194ter WIB92 en die in dit Prospectus
gedetailleerd worden vermeld, om te kunnen genieten van het Fiscaal rendement.

5.2.1.

Risico’s gekoppeld aan het niet- of gedeeltelijk verkrijgen
van het Tax Shelter-attest

Een belangrijk aspect voor het rendement van de Belegging is het definitief verwerven van het Fiscaal
rendement. Het Fiscaal rendement wordt onmiddellijk bekomen in het jaar waarin de Raamovereenkomst
wordt ondertekend, maar is op dat ogenblik nog niet definitief. Het risico bestaat dat de FOD Financiën de
vrijstelling van de winst op een bepaald ogenblik (geheel of gedeeltelijk) weigert omdat de bepalingen van
artikel 194ter WIB92 niet zouden zijn gerespecteerd door de Aanbieder, de Productievennootschap en/of
de Belegger. Ingeval een of meerdere van de wettelijk voorziene voorwaarden gedurende enig belastbaar
tijdperk niet zijn nageleefd of ontbreken, wordt de voorheen vrijgestelde winst aangemerkt als winst van
dat belastbaar tijdperk en zijn daarop bovendien nalatigheidsinteresten en mogelijks boetes verschuldigd.
De niet-voltooiing van het Audiovisueel Werk of het ontbreken van voldoende ontvankelijke Belgische
uitgaven, vormen in dat opzicht voor de Belegger het grootste risico, aangezien dit kan leiden tot geheel of
gedeeltelijk verlies van het Fiscaal rendement. In het geval dat de Belegger op 31 december van het vierde

jaar volgend op het jaar waarin de raamovereenkomst wordt getekend, het Tax Shelter-attest niet (volledig)
heeft ontvangen, wordt de voorheen vrijgestelde winst pro rata van de niet-toegekende vrijstelling
aangemerkt als winst van het belastbare tijdperk tijdens hetwelk het Tax Shelter-attest rechtsgeldig kon
worden afgeleverd.
Om het volledige Fiscaal rendement te kunnen toekennen aan de Belegger, dient de Productievennootschap
voldoende ontvankelijke uitgaven in België te doen in het kader van de desbetreffende Audiovisuele
Productie en de exploitatie ervan. Die uitgaven worden opgedeeld volgens Europese en niet-Europese
uitgaven en Rechtstreekse en Onrechtstreekse uitgaven.
Hierbij geldt de voorwaarde dat tenminste 70% van de kwalificerende productie- en exploitatie-uitgaven
in de Europese Economische Ruimte rechtstreeks moeten verbonden zijn met de productie en exploitatie
van het Audiovisueel Werk. Daarnaast moeten tenminste 70% van de kwalificerende uitgaven in België
rechtstreeks verbonden zijn met de productie en exploitatie van het werk.
Deze budgettering wordt opgesteld en voortdurend opgevolgd door de Productievennootschap.
Het is mogelijk dat de uitgaven in de Audiovisuele Productie niet volledig kunnen worden gecontroleerd
door de Productievennootschap, vb. in het geval van een coproductie. Om die reden onderwerpt Lunanime
mogelijke coproductieprojecten aan een strenge voorafgaande controle en vraagt zij van haar
coproducent(en) de nodige garanties om in het Budget voldoende (Rechtstreekse en Onrechtstreekse)
uitgaven in België te voorzien en uit te voeren zodat de grenzen van artikel 194ter WIB92 worden
gerespecteerd. Deze garanties worden gestipuleerd in de coproductieovereenkomst. Enkel indien een
project voor tenminste 80% is gefinancierd, krijgt het groen licht en wordt het Erkenningsattest voor Tax
Shelter aangevraagd door de Productievennootschap.
Om zich ervan te vergewissen dat de uitgaven voor de productie ontvankelijk zijn voor het Tax Shelter
mechanisme, gaat de Productievennootschap na of de door haar ingeschakelde leveranciers, crew en
aannemers onder het Belgische belastingstelsel belastingen betalen, volgens het gewoon stelsel van aanslag
overeenkomstig artikel 194ter, § 1, 7°. Deze controle beperkt zich evenwel tot de rechtstreekse aannemer
die samenwerkt met de Productievennootschap, en die de begunstigde is van de desbetreffende uitgave. De
Productievennootschap kan niet nagaan met welke onderaannemers de hoofdaannemer werkt. Om dit
risico voor substantiële uitgaven in het kader van de Audiovisuele Productie te beperken, vraagt zij aan de
hoofdaannemer om aan de Productievennootschap schriftelijk te garanderen dat hij geen beroep doet op
buitenlandse onderaannemers, vb. in het geval van een belangrijke decorbouwer, leverancier van
cameramaterialen, kostuums, e.d.
Naast de verplichtingen van de Productievennootschap met betrekking tot de uitgaven voor productie en
exploitatie van het Audiovisueel Werk en de daaraan verbonden verplichting tot aflevering van het
(volledige) Tax Shelter-attest, zijn nog andere contractuele en wettelijke verplichtingen van toepassing op
de Productievennootschap en/of de Aanbieder, o.a. de aanmelding van de Raamovereenkomst bij de FOD
Financiën binnen één maand na de ondertekening ervan en het behoud van de erkenning door de Aanbieder
en de Productievennootschap. Ook deze verplichtingen houden risico’s in voor de Belegger, die hij voor
ogen moet houden bij de beoordeling van het Aanbod.

5.2.2.

Voorwaarden voor de Belegger

In eerste instantie is het belangrijk dat de Belegger rekening houdt met zijn marginale aanslagvoet. Indien
de Belegger onderworpen is aan het normaal tarief (33,99%), dan bedraagt het Fiscaal rendement 5,369%.
Indien de Belegger geniet van het verlaagd tarief, kan het Fiscaal rendement negatief zijn. De Fiscale
rendementen bedragen respectievelijk -22,562%, -1,017% en 10,174% bij de aanslagvoeten van 24,98%,
31,93% en 35,54%.
In de tabel hieronder wordt een overzicht gegeven van de Fiscale rendementen bij de aanslagvoeten
toepasbaar bij het verlaagd tarief en het normaal tarief in de vennootschapsbelasting. Het Fiscaal

rendement is geen actuarieel rendement maar een totale opbrengst die wordt ontvangen op basis van een
investeringshorizon welke afhankelijk is van het tijdstip van realisatie van het Fiscaal rendement.
Er dient te worden opgemerkt dat het Fiscaal rendement een nettorendement is aangezien het aan de
vennootschapsbelasting is onderworpen.
MARGINAAL TARIEF VENNOOTSCHAPSBELASTING

24,98%

31,93%

35,54%

33,99%

Belegging

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

Tijdelijke vrijstelling (Belegging x 310%)

€ 310.000

€ 310.000

€ 310.000

€ 310.000

Uitgespaarde belasting door Tax Shelter

€ 77.438

€ 98.983

€ 110.174

€ 105.369

Fiscaal rendement (absolute waarden)

-€ 22.562

-€ 1.017

€ 10.174

€ 5.369

-22,562%

-1,017%

10,174%

5,369%

Fiscaal rendement (%)

De Tijdelijke vrijstelling wordt effectief in het jaar van de ondertekening van de Raamovereenkomst. De
Belegging moet binnen de 3 maanden na de ondertekening van de Raamovereenkomst worden gestort.
De fiscale vrijstelling is beperkt tot 50% (met een maximum van EUR 750.000) van de belastbare
gereserveerde winst van het belastbaar tijdperk vastgesteld voor de samenstelling van de vrijgestelde
reserves. Het rendement van de Belegging zal negatief worden beïnvloed, mocht de inschatting door de
Belegger van het toepasselijk belastingtarief en/of de belastbare winst in het jaar van de Belegging foutief
zijn.
Indien een belastbaar tijdperk geen of onvoldoende winst oplevert om de sommen ter uitvoering van de
Raamovereenkomst te kunnen aanwenden, wordt de voor dat belastbaar tijdperk niet verleende vrijstelling
achtereenvolgens overgedragen op de winst van de volgende belastbare tijdperken, waarbij de vrijstelling
per belastbaar tijdperk niet hoger mag zijn dan hierboven gesteld.
Het wordt daarom aan de Belegger aangeraden om zijn juridische, financiële en fiscale toestand, evenals
zijn belang om aan de voorgestelde Belegging deel te nemen, te onderzoeken en dit eventueel in
samenspraak met zijn raadgevers.

5.2.3.

Cijfervoorbeeld

Ter verduidelijking wordt een voorbeeld gegeven van een onderneming die onderworpen is aan het
normaal tarief (33,99%) en die een boekhouding per kalenderjaar voert:

Belegging (augustus 2017)

• De Belegger en
Productievennootschap tekenen een
Raamovereenkomst
met betrekking tot
een Belegging van €
100.000. Deze
Raamovereenkomst
wordt aangemeld bij
de FOD Financiën
binnen 1 maand na
overtekening.

5.2.4.

Storting (september 2017)

Aangifte inkomsten 2017,
aanslagjaar 2018

• De Belegging wordt
gestort binnen de 3
maanden na de
ondertekening van de
Raamovereenkomst.

• De Tijdelijke
vrijstelling bedraagt
310% van de
Belegging, zijnde €
310.000
• Het Fiscaal rendement
bedraagt: € 310.000 x
33,99% - € 100.000 =
€ 5.369 of 5,369%

Aflevering definitief Tax Shelter
attest (uiterlijk 31/12/2021 - 4j na
Raamovereenkomst)
• De definitieve
vrijstelling wordt
verkregen bij de
afgifte van het Tax
Shelter-attest.
Hierdoor is het Fiscaal
rendement van
5,369% definitief
verworven.

Fiscale waarde van het Tax Shelter-attest

Het bedrag van de Belegging is gelijk aan 48,387% van de verwachte Fiscale waarde van het Tax Shelterattest.
De Definitieve fiscale vrijstelling bedraagt 150% van de Fiscale waarde van het Tax Shelter-attest. Anders
gezegd moet de waarde van het Tax Shelter-attest 206,67% van de Belegging bedragen opdat de definitieve
vrijstelling optimaal zou zijn.
De Fiscale waarde van het Tax Shelter-attest wordt vastgesteld op 70% van de in aanmerking komende
Europese productie- en exploitatie-uitgaven, in de mate dat zij Rechtstreekse uitgaven zijn van de productie.
De Fiscale waarde bedraagt maximaal 10/9 van de Belgische uitgaven die binnen een maximale termijn van
18 maanden werden gedaan, vanaf de datum waarop de Raamovereenkomst werd getekend. Deze termijn
wordt verlengd met 6 maanden in het geval van een animatiefilm of -serie. De Fiscale waarde bedraagt
maximaal 9/10 van de Belgische uitgaven, waarvan minimaal 70% Rechtstreekse Belgische uitgaven zijn.
De fiscale waarde van het totale Tax Shelter-attest mag niet meer dan EUR 15.000.000 bedragen.
Deze budgettering wordt opgesteld en voortdurend opgevolgd door de Productievennootschap.
Hieronder wordt een schematische voorstelling gegeven.

Fiscale waarde

70% van de
Europese uitgaven

Minimaal 70% zijn
Rechtstreekse
uitgaven

Maximaal 10/9 van
de Belgische
uitgaven

Minimaal 70% zijn
Rechtstreekse
Belgische uitgaven

Minimaal 9/10 van
de Belgische
uitgaven

Minimaal 70% zijn
Rechtstreekse
Belgische uitgaven

Om bovenstaande te illustreren, worden hierna enkele cijfervoorbeelden gegeven.
Ervan uitgaande dat:
-

Het Budget van de Audiovisuele Productie (rechtstreeks + onrechtstreeks) binnen de EER € 1.428.580
bedraagt;
De uitgaven rechtstreeks verbonden met de productie en de exploitatie in de EER € 1.000.000
bedragen;
De totale uitgaven gedaan in België € 900.000 bedragen, waarvan uitgaven rechtstreeks verbonden
met de productie en de exploitatie in België € 630.000.

De Fiscale waarde van het Tax Shelter-attest bedraagt 70% van de uitgaven verbonden met de productie en
de exploitatie in de EER voor zover zij rechtstreeks verbonden zijn met de productie, i.e. 70% van € 1.428.580
= € 1.000.000, met een maximum van 10/9 van de in België gedane uitgaven, nl. 10/9 van € 900.000 = €
1.000.000. Hiervan wordt € 483.870 gefinancierd met Tax Shelter Beleggingen, i.e. 48,387% van de door de
Productievennootschap ingeschatte volledige fiscale waarde van het Tax Shelter-attest in tempore non
suspectu (i.e. voordat de uitgaven effectief worden gedaan).
De fiscale waarde van het Tax Shelter-attest bedraagt aldus € 1.000.000. De Definitieve fiscale vrijstelling ten
voordele van de Beleggers die geïnvesteerd hebben in deze Audiovisuele Productie, bedraagt 150% van deze
waarde, nl. € 1.500.000 in totaal.
Voor een Belegger die € 100.000 via Tax Shelter investeert in deze productie, komt de fiscale waarde van het
Tax Shelter-attest neer op € 206.667,08, wat resulteert in een Definitieve fiscale vrijstelling van € 310.000 (=
€ 206.667,08 * 150%). Ervan uitgaande dat de Belegger belast wordt aan het standaardtarief van 33,99%,
bedraagt de door de Belegger uitgespaarde belasting € 105.369, en geeft dit dus een Fiscaal rendement van €
5.369, i.e. 5,369% ten aanzien van de Belegging van € 100.000.
Ter illustratie, indien de Productievennootschap er niet in zou slagen om voldoende Tax Shelter
ontvankelijke uitgaven te doen in België (volgens volgende hypothese), dan zou dit leiden tot een verlaagd
Fiscaal rendement als volgt berekend:
-

Het Budget van de Audiovisuele Productie (rechtstreeks + onrechtstreeks) binnen de EER bedraagt €
1.428.580;
De uitgaven rechtstreeks verbonden met de productie en de exploitatie in de EER bedragen €
1.000.000;
De totale uitgaven gedaan in België bedragen € 900.000, waarvan uitgaven rechtstreeks verbonden
met de productie en de exploitatie in België € 500.000, wat minder is dan 70% van de totale
Belgische uitgaven. Hiervan wordt € 483.870 gefinancierd met Tax Shelter Beleggingen, i.e. 48,387%
van de door de Productievennootschap ingeschatte volledige fiscale waarde van het Tax Shelter-attest
in tempore non suspectu (i.e. voordat de uitgaven effectief worden gedaan).

De Fiscale waarde van het Tax Shelter-attest bedraagt 70% van de uitgaven verbonden met de productie en
de exploitatie in de EER voor zover zij rechtstreeks verbonden zijn met de productie, i.e. 70% van € 1.428.580
= € 1.000.000, met een maximum van 10/9 van de in België gedane uitgaven, nl. 10/9 van € 900.000 = €
1.000.000, maar met een minimum van 70% van de rechtstreekse uitgaven in België, i.e. tenminste € 630.000.
De Productievennootschap kan dit minimum evenwel niet behalen, want heeft uiteindelijk slechts € 500.000
Rechtstreekse uitgaven gedaan in België.
De fiscale waarde van het Tax Shelter-attest wordt in dat geval als volgt herberekend:
€ 1.000.000 – [(€ 630.000 - € 500.000) * (€ 500.000 / € 630.000)]
= Normale waarde van Tax Shelter-attest – [(70% van totale BE uitgaven – eigenlijke rechtstreekse BE
uitgaven) * (eigenlijke rechtstreekse BE uitgaven / 70% van totale BE uitgaven)]
= € 896.825,40
Dit heeft tot gevolg dat het Tax Shelter-attest ongeveer 10% lager zal zijn dan de voorziene waarde van €
1.000.000. De Definitieve fiscale vrijstelling ten voordele van de Beleggers bedraagt 150% van € 896.825,40,
d.i. € 1.345.238,10, wat € 154.761,90 lager ligt dan het bedrag van € 1.500.000 indien het Tax Shelter-attest
voor de volledige waarde werd behaald.
Voor een Belegger die € 100.000 via Tax Shelter investeert in deze productie, komt de fiscale waarde van het
Tax Shelter-attest neer op slechts een gedeeltelijke waarde van € 185.344,29 in plaats van de volledige waarde
van € 206.667,08. Dit resulteert in een Definitieve fiscale vrijstelling van € 278.016,44 (= € 185.344,29 * 150%).
Ervan uitgaande dat de Belegger belast wordt aan het standaardtarief van 33,99%, bedraagt de door de
Belegger uitgespaarde belasting € 94.497,79, en geeft dit een negatief Fiscaal rendement van € 5.502,21, i.e.
-5,502% ten aanzien van de Belegging van € 100.000.

5.2.5.

Verzekeringen

In het geval de Belegger vennootschapsbelasting, verhoogd met de interesten en boetes, verschuldigd zou
zijn als gevolg van een weigering door de fiscale administratie van de aflevering van het Tax Shelter-attest
voor de volledige of een gedeelte van de Fiscale vrijstelling, dan zal aan de Belegger overeenkomstig artikel
8 van de Raamovereenkomst een vergoeding betaald worden gelijk aan het bedrag van de door de Belegger
verschuldigde belastingen en verwijlinteresten als gevolg van de (gedeeltelijke) weigering door de FOD
Financiën.
Hiertoe zal door de Productievennootschap een Tax Shelter verzekering worden afgesloten, die van
toepassing is in volgende gevallen:
-

In het geval dat het Tax Shelter-attest niet zou worden afgeleverd:
o

o

Indien het Tax Shelter-attest niet zou worden afgeleverd aan de verzekerde Belegger, behalve
indien (i) de Belegger zelf niet aan zijn verplichtingen (zie hieronder) voldaan heeft en/ of, (ii)
de Raamovereenkomst niet tijdig werd aangemeld en/ of, (iii) de schade wordt gedekt door
de Productieverzekering, dan zal de verzekeraar de Belegger een bedrag terugbetalen dat
gelijk is aan het bedrag van het niet verworven Fiscaal rendement op basis van de
Raamovereenkomst en Artikel 194ter WIB92, eventueel verhoogd met achterstallige rente.
Mogelijke boetes worden niet gedekt door de Tax Shelter verzekering.
In het geval dat de Audiovisuele Productie niet voltooid zou zijn (waarborg “bonne fin”)
overeenkomstig het financieringsplan, dan kan de verzekeraar de financiering voltooien,
weliswaar beperkt tot het verzekerd bedrag, zodat het Tax Shelter-attest binnen de wettelijke
termijnen kan worden uitgegeven. Bovendien zal de waarborg verworven blijven totdat het
Tax Shelter-attest is afgeleverd aan de Belegger. De verzekeraar kan er tevens voor opteren

om de financiering niet te voltooien, maar het Fiscaal rendement aan de Belegger uit te betalen
eventueel verhoogd met de wettelijke verwijlinteresten.
-

Aflevering van een Tax Shelter-attest met een waarde kleiner dan 206,67% van de Belegging, nl. als
de vereiste uitgaven niet worden gerealiseerd:
De verzekeraar vergoedt de Belegger voor het verschil tussen het bedrag dat hij had moeten genieten
als het Tax Shelter-attest gelijk zou zijn geweest aan 206,67% van de Belegging en het werkelijk
ontvangen of te ontvangen Fiscaal rendement, eventueel verhoogd met de wettelijke verwijlinteresten
die betrekking hebben op het verschil in belasting.

-

Fiscale behandeling van de schadevergoeding van de verzekeraar:
Indien de uit te keren schadevergoeding uitbetaald door de verzekeraar belastbaar zou zijn in hoofde
van de Belegger, verbindt de verzekeraar zich ertoe een schadevergoeding te betalen verhoogd op
basis van het belastingtarief van toepassing.

De Belegger zal aan volgende voorwaarden moeten voldoen om aanspraak te kunnen maken op een
vergoeding van de Tax Shelter verzekering:
-

-

De Belegger is een Belgische vennootschap en/ of een belastingplichtige bedoeld in Artikel 227, 2°
WIB92;
De Belegger is geen Belgische vennootschap voor de productie van Audiovisuele werken, noch een tvomroep, noch een kredietinstelling;
Betaling van de Belegging aan de Productievennootschap binnen 3 maanden na ondertekening van de
Raamovereenkomst;
De Belegger moet een afschrift van het Tax Shelter-attest, dat hij vooraf ontvangen heeft van de
Productievennootschap of de Tussenpersoon, toevoegen aan zijn aangifte in de inkomstenbelasting
voor de belastbare periode waarin hij de definitieve vrijstelling vraagt;
De Belegger moet de Belegging boekhoudkundig verwerken volgens de boekingsmethode beschreven
in Artikel 194ter, § 4 WIB92. Hiertoe wordt ook verwezen naar het CBN-advies 2015/1 van 13 mei
2015.

Indien de Belegger deze voorwaarden niet heeft vervuld, kan hij geen aanspraak maken op een vergoeding.
Indien de Raamovereenkomst niet tijdig werd aangemeld bij de FOD Financiën of indien de
Productievennootschap en/of de Aanbieder zijn erkenning verliest, kan er geen aanspraak gemaakt worden
op een vergoeding onder de Tax Shelter Verzekering.
Naast de Tax Shelter verzekering sluit de Productievennootschap (of de hiertoe verantwoordelijke
coproducent) ook voor elke Audiovisuele Productie een Productieverzekering af. Deze verzekering bevat
voornamelijk garanties ten aanzien van de Productievennootschap, maar is ook belangrijk ten aanzien van
de Belegger, aangezien de vrijwaring van de afwerking van de productie ook de rendementen van de
Belegger bijkomend beschermt. Het Fiscaal rendement wordt evenwel niet rechtstreeks gedekt door de
Productieverzekering. De modaliteiten van de Productieverzekering worden nader verduidelijkt onder
5.4.3.1.

5.3.
5.3.1.

Financieel rendement
Toelichting

Krachtens artikel 194ter, §6 WIB92 kan de Belegger een vergoeding ontvangen van de
Productievennootschap met wie hij zich via de Raamovereenkomst verbindt. Die vergoeding is wettelijk
vastgelegd, zowel qua periode als qua maximaal toegelaten rentevoet. Deze vergoeding is het Financieel

rendement. Het is de intentie van de Aanbieder om het maximale wettelijk toegelaten Financieel rendement
uit te keren aan de Belegger.
Het Financieel rendement kan worden toegekend voor de periode die loopt vanaf de datum van de storting
van de Belegging tot de datum waarop de Productievennootschap het Tax Shelter-attest aan de Belegger
overhandigt, en dit hoe dan ook met een maximum van 18 maanden (de “Vergoedingsperiode”).
De toegelaten rentevoet wordt in artikel 194ter WIB92 beschreven. Die mag niet hoger zijn dan het
gemiddelde van de EURIBOR 12 maanden rentevoeten van de laatste dag van elke maand van het semester
voorafgaand aan de betaling van de Belegging door de Belegger, vermeerderd met 450 basispunten, hetzij
4,5%.

Laaste werkdag van
de maand

Voor een Belegging die onder het huidig Prospectus valt en
waarvan de effectieve storting plaatsvindt tussen de datum van
uitgifte van dit Prospectus en 31 december 2017, zal de
toepasselijke rentevoet bijgevolg gelijk zijn aan de gemiddelde
rentevoet van de EURIBOR 12 maanden rentevoeten van de
laatste dag van de maanden januari 2017 tot juni 2017,
vermeerderd met 4,5% en afgerond naar het lager gelegen
honderdste.

Euribor12m

jan/17

-0,10%

feb/17

-0,11%

mrt/17

-0,11%

apr/17

-0,12%

mei/17

-0,13%

jun/17

-0,16%

Gemiddelde

-0,12%

Verhoogd met 450bp

4,50%

Rentevoet

4,38%

Voor de beleggingen tussen de datum van uitgifte van dit
Prospectus en 31 december 2017 bedraagt de rentevoet 4,38%.
De berekening wordt in de tabel hiernaast weergegeven.
De uitbetaling van het Financieel rendement zal gebeuren op de
eerste van volgende momenten: (i) bij afgifte van het Tax
Shelter-attest of (ii) 18 maanden na de storting van de Belegging.
Deze vergoeding maakt deel uit van de belastbare basis van de

Belegger en is dus geen netto vergoeding.
De realisatie van het Financieel rendement is onafhankelijk van het bekomen van het Tax Shelter-attest
(tenzij voor het bepalen van de Vergoedingsperiode) en het bekomen van het Fiscaal rendement.
Ter verduidelijking wordt een voorbeeld gegeven van een onderneming die onderworpen is aan het
normaal tarief (33,99%):
Belegging
(augustus 2017)

• De Belegger en
Productievennootschap
tekenen een
Raamovereenkomst
met betrekking tot een
Belegging van €
100.000.

Storting
(september 2017)

• De belegger schrijft €
100.000 over op de
rekening van de
Productievennootschap
• Dit is het begin van de
Vergoedingsperiode.

Uitbetaling
(maart 2019)

• 18 maanden na de storting
wordt het Financieel
rendement uitbetaald.
• Het Financieel rendement
wordt berekend als: €
100.000 x 4,38% x 18/12
maanden = € 6.570
• Het netto rendement (na
venn.belasting) bedraagt €
4.337.

5.3.2.

Voorafname van het Financieel rendement

In de praktijk wordt de Belegging door de Belegger op een rekening gestort op naam van de Aanbieder,
toegewezen aan de specifieke Audiovisuele Productie waarin de Belegger wenst te investeren.
Na de storting zal de Aanbieder het bedrag van de Belegging, verminderd met de commissie van de
Aanbieder en het Financieel rendement – berekend op de maximale Vergoedingsperiode van 18 maanden
– doorstorten aan de Productievennootschap. Op dat moment houdt de Aanbieder het bedrag van het
maximale Financieel Rendement aldus aan op zijn rekening in naam en voor rekening van de
Productievennootschap zonder daarbij rechtstreeks afhankelijk te zijn van de financiële situatie van de
Productievennootschap.
Dit heeft tot gevolg dat het bedrag van het maximale Financiële rendement niet vermengd wordt met werkof ander productiekapitaal van de Productievennootschap. Deze zgn. “voorafname” vormt aldus een,
weliswaar beperkte, beschermingsmaatregel voor de Belegger.

5.3.3.

Risico’s

Bovenvermelde “voorafname” is qua bescherming t.a.v. de Belegger inderdaad beperkt in die zin dat zij geen
vaststaande garantie inhoudt voor de Belegger dat deze sommen nooit kunnen worden gebruikt door de
Aanbieder, aangezien zij in zijn bezit zijn en de desbetreffende rekening geen geblokkeerde rekening is.
Derde-schuldeisers van de Aanbieder en de Productievennootschap – aangezien deze bedragen toekomen
aan de Productievennootschap - kunnen derhalve ook aanspraak maken op deze sommen.
In dat kader informeert de Aanbieder de Belegger dat haar balans op 30 juni 2017 een negatief eigen
vermogen vertoont, waardoor volgens artikel 333 Wetboek Vennootschappen iedere belanghebbende de
ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank kan vorderen, wat het Financieel rendement in gevaar
kan brengen. Dit is volgens de inschatting van de Aanbieder evenwel slechts een tijdelijke situatie,
aangezien het grootste deel van de Tax Shelter investeringen in de tweede jaarhelft valt, waardoor de
Aanbieder verwacht om het boekjaar 2017 met een positief eigen vermogen af te sluiten. Om die reden
hebben de aandeelhouders van Lum.Invest de procedure van artikel 332-333 Wetboek Vennootschappen
niet in werking gesteld.
Bij een eventueel faillissement van de Aanbieder blijft het risico voor de Belegger bestaan dat het Financieel
rendement verloren gaat. Het Financieel rendement wordt niet gedekt door enige verzekering.
Het Financieel rendement kan bijkomend worden gegarandeerd via een bankgarantie, maar de kostprijs
ervan wordt wettelijk beschouwd als een financieel voordeel en kan niet gedragen worden door de
Aanbieder. Deze kosten komen derhalve volledig ten laste van de Belegger en zullen een impact hebben op
het totaal rendement. Om die reden biedt de Aanbieder de bankgarantie niet standaard aan, maar elke
Belegger die daarom verzoekt kan een bankgarantie aanvragen. Deze bankgarantie wordt uitgegeven door
de bank van de Aanbieder, nl. KBC.
De Aanbieder heeft in het verleden aan één Belegger een bankgarantie toegekend.
Daarnaast biedt de Aanbieder de mogelijkheid aan de Belegger om het bedrag van het Financieel rendement
te blokkeren op een derdenpandrekening, die wordt gedeblokkeerd van zodra het Financieel rendement
opeisbaar is door de Belegger. De kostprijs van dergelijke derdenpandrekening is lager dan wanneer de
Belegger opteert voor een bankgarantie. Ook deze optie wordt op verzoek aan de Belegger aangeboden, en
per geval verder afgehandeld.

5.4.

Verbintenissen en verzekeringen

5.4.1.

Contractuele
verbintenissen
van
de
Productievennootschap met betrekking tot het Fiscaal
rendement

Krachtens artikel 6.9 van de Raamovereenkomst opgenomen als Bijlage 4: Raamovereenkomst bij dit
Prospectus, verbindt de Productievennootschap Lunanime er zich toe om aan de Belegger het Tax Shelterattest over te maken uiterlijk op 31 december van het vierde jaar volgend op het jaar van ondertekening
van de Raamovereenkomst.
Artikel 8 van de Raamovereenkomst voorziet een verplichting tot schadevergoeding in hoofde van de
Productievennootschap indien deze verbintenissen niet kunnen worden nagekomen.

5.4.2.

Verbintenissen
van
de
Aanbieder
en/of
Productievennootschap met betrekking tot andere in de
Raamovereenkomst aangegane verplichtingen

Zoals vermeld onder 1.2.3.5 verbinden de Aanbieder en/of de Productievennootschap zich tot bijkomende
verplichtingen in het kader van de Raamovereenkomst, naast het bekomen van het Fiscaal rendement.
Evenwel bestaat steeds het risico dat noch de Aanbieder noch de Productievennootschap over onvoldoende
middelen beschikt om voormelde verbintenissen te honoreren en bedoelde schadevergoedingen ook
daadwerkelijk
uit
te
betalen.
Dat
risico
wordt
verder
ingedekt
middels
de
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering die de Aanbieder en de Productievennootschap hebben afgesloten
(zie hierna onder 5.4.3.3). Deze Beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt evenwel enkel professionele
risico’s tot een bedrag van € 1.250.000.
Indien het de schending betreft van een verbintenis die de niet- (tijdige) of slechts gedeeltelijke aflevering
van het Tax Shelter-attest tot gevolg heeft, dan kan mogelijkerwijze tevens de Tax Shelter verzekering ter
dekking van het fiscaal voordeel worden aangesproken (zie hierna onder 5.4.3.2).
De Belegger moet dergelijke risico’s, alsmede de hypothese dat de dekking van de verzekeringen niet zou
gelden, voor ogen houden bij de beoordeling van het Aanbod.

5.4.3.

Verzekeringen

5.4.3.1.

Productieverzekering

Voor elke Audiovisuele Productie wordt een zgn. “Productieverzekering” afgesloten door Lunanime of – bij
een co-productie indien Lunanime niet de hoofdproducent is– door de hoofdproducent, die de risico’s dekt
op het vlak van pre-productie, productie en post-productie, inclusief:
-

Burgerlijke aansprakelijkheid,
Bescherming van de moederband, behoudens in geval van professionele fout van de
productieploeg,
Bescherming van de opnameapparatuur,

-

Bescherming van decors, kostuums en rekwisieten,
Onbeschikbaarheid van hoofdacteurs of regisseur,
Persoonlijke ongevallen,
Andere gebruikelijke risico’s.

De garanties gedekt door de Productieverzekering kunnen beperkt worden door mogelijke
uitsluitingsgronden en vrijstellingen. Deze kunnen variëren per Audiovisuele Productie. De
Productieverzekering bevat voornamelijk garanties ten aanzien van de Productievennootschap, in die zin
dat de Audiovisuele Productie kan worden afgewerkt, ook wanneer externe factoren deze productie
vertragen of in gevaar brengen, zoals bijvoorbeeld onbeschikbaarheid, ziekte of ongeval van de regisseur of
de hoofdcast, beschadiging/vernietiging van de moederband, ongevallen op de set, enzovoort.
Deze garanties zijn evenwel ook belangrijk ten aanzien van de Belegger, aangezien de vrijwaring van de
afwerking van de productie ook de rendementen van de Belegger bijkomend beschermd.
Bovendien maakt de Tax Shelter investering van de Belegger ook deel uit van het verzekerde bedrag van de
Productieverzekering, nl. het productiebudget, aangezien de Belegger de productie rechtstreeks mee
financiert. Indien de productie als gevolg van een schadegeval verzekerd onder de Productieverzekering
niet zou kunnen worden afgewerkt, zal de verzekeraar de Belegging terugbetalen aan de Belegger, net zoals
de terugbetaling van andere financiers van de productie (producenten, zenders, overheidssubsidies, enz.).
Dergelijke dekking omvat evenwel niet het Fiscaal rendement van de Belegger.
De kosten verbonden met de Productieverzekering vallen ten laste van de Productievennootschap.

5.4.3.2.

Tax Shelter verzekering

De Tax Shelter verzekering vult de Productieverzekering aan, in die zin dat zij een rechtstreekse dekking
voorziet ten voordele van de Belegger voor wat betreft het Fiscaal rendement.
Deze Tax Shelter verzekering wordt voorzien door de Productievennootschap ten voordele van de Belegger
en is bestemd om het risico te dekken dat het Tax Shelter-attest niet of niet voor de volledige waarde zou
worden verkregen.
De Tax Shelter verzekering is van toepassing in volgende gevallen:
-

In het geval dat het Tax Shelter-attest niet zou worden afgeleverd:
o

o

-

Indien het Tax Shelter-attest niet zou worden afgeleverd aan de verzekerde Belegger, behalve
indien (i) de Belegger zelf niet aan zijn verplichtingen (zie hieronder) voldaan heeft en/ of, (ii)
de Raamovereenkomst niet tijdig werd aangemeld en/ of, (iii) de schade wordt gedekt door
de Productieverzekering, dan zal de verzekeraar de Belegger een bedrag terugbetalen dat
gelijk is aan het bedrag van het niet verworven Fiscaal rendement op basis van de
Raamovereenkomst en Artikel 194ter WIB92, eventueel verhoogd met achterstallige rente.
Mogelijke boetes worden niet gedekt door de Tax Shelter verzekering.
In het geval dat de Audiovisuele Productie niet voltooid zou zijn (waarborg “bonne fin”)
overeenkomstig het financieringsplan, dan kan de verzekeraar de financiering voltooien,
weliswaar beperkt tot het verzekerd bedrag, zodat het Tax Shelter-attest binnen de wettelijke
termijnen kan worden uitgegeven. Bovendien zal de waarborg verworven blijven totdat het
Tax Shelter-attest is afgeleverd aan de Belegger. De verzekeraar kan er tevens voor opteren
om de financiering niet te voltooien, maar het Fiscaal rendement aan de Belegger uit te betalen
eventueel verhoogd met de wettelijke verwijlinteresten. De waarborg “bonne fin” wordt voor
elke Audiovisuele Productie van de Productievennootschap onderschreven.

Aflevering van een Tax Shelter-attest met een waarde kleiner dan 206,67% van de Belegging, nl. als
de vereiste uitgaven niet worden gerealiseerd:

De verzekeraar vergoedt de Belegger voor het verschil tussen het bedrag dat hij had moeten genieten
als het Tax Shelter-attest gelijk zou zijn geweest aan 206,67% van de Belegging en het werkelijk
ontvangen of te ontvangen Fiscaal rendement, eventueel verhoogd met de wettelijke verwijlinteresten
die betrekking hebben op het verschil in belasting.
-

Fiscale behandeling van de schadevergoeding van de verzekeraar:
Indien de uit te keren schadevergoeding uitbetaald door de verzekeraar belastbaar zou zijn in hoofde
van de Belegger, verbindt de verzekeraar zich ertoe een schadevergoeding te betalen verhoogd op
basis van het belastingtarief van toepassing.

De Belegger zal aan volgende voorwaarden moeten voldoen om aanspraak te kunnen maken op een
vergoeding van de Tax Shelter verzekering:
-

-

De Belegger is een Belgische vennootschap en/ of een belastingplichtige bedoeld in Artikel 227, 2°
WIB92;
De Belegger is geen Belgische vennootschap voor de productie van Audiovisuele werken, noch een tvomroep, noch een kredietinstelling;
Betaling van de Belegging aan de Productievennootschap binnen 3 maanden na ondertekening van de
Raamovereenkomst;
De Belegger moet een afschrift van het Tax Shelter-attest, dat hij vooraf ontvangen heeft van de
Productievennootschap of de Tussenpersoon, toevoegen aan zijn aangifte in de inkomstenbelasting
voor de belastbare periode waarin hij de definitieve vrijstelling vraagt;
De Belegger moet de Belegging boekhoudkundig verwerken volgens de boekingsmethode beschreven
in Artikel 194ter, § 4 WIB92. Hiertoe wordt ook verwezen naar het CBN-advies 2015/1 van 13 mei
2015.

Indien de Belegger deze voorwaarden niet heeft vervuld, kan hij geen aanspraak maken op een vergoeding.
De kosten die verbonden zijn aan deze bijkomende Tax Shelter verzekering vallen ten laste van de
Productievennootschap.
Deze Tax Shelter verzekering zal tevens voorzien dat bij elk schadegeval dat de voltooiing van de
Audiovisuele Productie(s) verhindert, er een vergoeding aan de Belegger wordt uitgekeerd zodat de
Belegger het Fiscaal rendement kan genieten.
De Tax Shelter verzekering biedt geen dekking voor:
-

De dekking gegarandeerd door de Productieverzekering;
Het verlies van het Fiscaal rendement door toedoen van de niet-naleving door de Belegger van de
bepalingen van de Raamovereenkomst en/of artikel 194ter WIB92;
De Tussenpersoon die niet beantwoordt aan de wettelijke bepalingen van artikel 194ter, 3° WIB92
en die geen verzekeringsattest kan voorleggen van een verzekering beroepsaansprakelijkheid van
ten minste € 1.250.000.
De Aanbieder bevestigt dat dergelijk verzekeringsattest kan worden voorgelegd.

5.4.3.3.

Verzekering beroepsaansprakelijkheid

Naast bovenvermelde verzekeringen hebben Lum.Invest en Lunanime tevens een verzekering
beroepsaansprakelijkheid afgesloten. Binnen de perken van bijhorende verzekeringspolis, voorziet de
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering in een dekking tot € 1.250.000,00 per schadegeval en per
verzekeringsjaar. Ook de polis van de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering bevat (zoals gebruikelijk in
de verzekeringspraktijk) een reeks uitsluitingen.
Het is denkbaar dat de Aanbieder of Productievennootschap een beroep moet doen op de
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering indien een van hen een aan haar toerekenbare fout heeft gemaakt

in de verwerking van de Belegging binnen het Tax Shelter mechanisme van artikel 194ter WIB92, vb. indien
de Raamovereenkomst te laat wordt aangemeld bij de FOD Financiën.

5.4.4.

Bijkomende beschermingsmaatregelen met betrekking
tot het Financieel rendement

Voor wat betreft het Financieel rendement, is het de intentie van de Aanbieder om het maximale wettelijk
toegelaten rendement uit te keren aan de Belegger. Een benarde financiële situatie van de Aanbieder en/of
de Productievennootschap kan ervoor zorgen dat het Financieel rendement niet gevrijwaard blijft. Het
Financieel rendement wordt immers niet gedekt door enige verzekering.
De Aanbieder wil de Belegger beschermen tegen mogelijke financiële problemen van de
Productievennootschap door middel van het systeem van “voorafname” van het Financieel rendement,
zoals toegelicht in Afdeling 5.3.2. De voorafname heeft tot gevolg dat het bedrag van het maximale
Financiële rendement niet vermengd wordt met werk- of ander productiekapitaal van de
Productievennootschap. Deze maatregel vormt aldus een, weliswaar beperkte, beschermingsmaatregel
voor de Belegger.
Deze bescherming blijft inderdaad beperkt in die zin dat zij geen vaststaande garantie inhoudt voor de
Belegger dat deze sommen nooit kunnen worden gebruikt door de Aanbieder, aangezien zij in zijn bezit zijn
en de desbetreffende rekening geen geblokkeerde rekening is. Derde-schuldeisers van de Aanbieder en de
Productievennootschap – aangezien deze bedragen toekomen aan de Productievennootschap - kunnen
derhalve ook aanspraak maken op deze sommen.
Bij een eventueel faillissement van de Aanbieder blijft het risico voor de Belegger bestaan dat het Financieel
rendement verloren gaat.
Een bankgarantie ten gunste van de Belegger op het bedrag van het Financieel rendement is eveneens
mogelijk, maar de kostprijs ervan wordt wettelijk beschouwd als een financieel voordeel in de zin van
artikel 194ter, § 11 WIB92 en kan niet gedragen worden door de Aanbieder. Deze kosten komen derhalve
volledig ten laste van de Belegger en zullen dus een impact hebben op het totaal rendement. Om die reden
biedt de Aanbieder de bankgarantie niet standaard aan, maar elke Belegger die daarom verzoekt kan een
bankgarantie aanvragen. Deze bankgarantie wordt uitgegeven door de bank van de Aanbieder, nl. KBC.
De Aanbieder heeft in het verleden aan één Belegger een bankgarantie toegekend.
Daarnaast biedt de Aanbieder de mogelijkheid aan de Belegger om het bedrag van het Financieel rendement
te blokkeren op een derdenpandrekening, die wordt gedeblokkeerd van zodra het Financieel rendement
opeisbaar is door de Belegger. De kostprijs van dergelijke derdenpandrekening is lager dan wanneer de
Belegger opteert voor een bankgarantie. Ook deze optie wordt op verzoek aan de Belegger aangeboden, en
per geval verder afgehandeld.

5.5.

Incentives voor Beleggers

Lunanime biedt aan de Beleggers een aantal voordelen binnen de beperkingen gesteld door Artikel 194ter
§ 11 WIB92. Zo heeft de Belegger de kans om aanwezig te zijn op de avant-première en kan het bedrijfslogo
getoond worden in de begin- en/of eindgeneriek van de Audiovisuele Productie en op het DVD hoesje.
Bovendien ontvangt de Belegger een DVD van de productie als die beschikbaar is en kan een bezoek aan de
set of animatiestudio georganiseerd worden.

Deze voordelen worden beschouwd als handelsgeschenken van geringe waarde (in de zin van Artikel 12, §
1 eerste lid, 2°, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde) en zijn toegelaten volgens
Artikel 194ter § 11 WIB92.
Daarnaast zullen door de Aanbieder geen andere economische of financiële voordelen worden aangeboden,
in overeenstemming met Artikel 194ter, § 11 WIB92.
Waarborgen ter voltooiing van een Audiovisueel Werk en de aflevering van het Tax Shelter-attest worden
niet beschouwd als een economisch of financieel voordeel, voor zover de Belegger niet meer ontvangt dan
het bedrag van de belastingen en de nalatigheidsinteresten verschuldigd door deze Belegger in het geval
van niet-naleving van de vrijstellingsvoorwaarden zoals bepaald in Artikel 194ter WIB92.

5.6.
5.6.1.

Voorwaarden
Voorwaarden in hoofde van de Productievennootschap

In hoofde van de Productievennootschap moeten volgende voorwaarden voldaan zijn:
o

Maatschappelijk doel (Artikel 194ter, § 1, 2° WIB92)

De Productievennootschap heeft als belangrijkste doel de ontwikkeling en de productie van audiovisuele
werken, mag geen televisieomroep zijn, noch een onderneming met een Belgische of buitenlandse
televisieomroep verbonden. Daarnaast moet zij als in aanmerking komende producent worden erkend door
de Minister van Financiën. Lunanime bekwam haar erkenning als in aanmerking komende
Productievennootschap op 23 januari 2015, als gevolg van het KB van 19 december 2014 dat in de
erkenningsmodaliteiten voor Productievennootschappen voorziet. De risico’s en gevolgen van verlies of
opschorting van de erkenning worden geschetst in Afdeling 1.2.3.2 en 2.2.2.
o

Bestemming van de gelden

De totale sommen die in het kader van artikel 194ter WIB92 worden gestort, moeten door de
Productievennootschap effectief worden bestemd voor de uitvoering van het Budget van elke Audiovisuele
Productie.
o

Begrenzing van de Fiscale waarde (Artikel 194ter, § 8 WIB92)

De waarde van de Tax Shelter-attesten die het gevolg zijn van de Beleggingen in de Audiovisuele Productie,
mag € 15 miljoen niet overschrijden.
o

Achterstallen bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (Artikel 194ter, § 7, 5° WIB92)

De Productievennootschap mag geen achterstallige betalingen hebben bij de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid op de dag waarop de Raamovereenkomst wordt ondertekend.
o

Tijdige aanmelding van de Raamovereenkomst bij de FOD Financiën (Artikel 194ter, § 1, 5°
WIB92)

De Raamovereenkomst moet binnen de maand na ondertekening aangemeld worden bij de FOD Financiën.
Te dien einde hebben de Aanbieder en de Productievennootschap een degelijke interne procedure opgezet,
met een controle van de timing op verschillende niveaus.
o

Tax Shelter-attest (Artikel 194ter, § 5 WIB92)

De Productievennootschap moet het Tax Shelter-attest uiterlijk op 31 december van het vierde jaar volgend
op de datum waarop de Raamovereenkomst wordt getekend, bekomen.

5.6.2.

Voorwaarden in hoofde van de Belegger

Opdat de Belegger van het Fiscaal rendement zou kunnen genieten, moet hij voldoen aan de voorwaarden
die hieronder opgesomd staan. De Belegger dient zelf na te gaan of hij voldoet aan alle wettelijke
voorwaarden om te kunnen investeren op basis van het Aanbod en om het volledig Fiscaal rendement te
kunnen genieten. Het wordt de Belegger aanbevolen om zijn juridische, financiële en fiscale toestand,
evenals zijn belang om aan de voorgestelde Belegging deel te nemen, te onderzoeken en dit eventueel in
samenspraak met zijn raadgevers.
o

o

o

o

o

o

De Belegger is een Belgische vennootschap of een Belgische inrichting van een belastingplichtige
als beoogd in artikel 227, 2°, WIB 1992, die een Raamovereenkomst sluit als beoogd in Artikel
194ter, § 1, 5° WIB92, maar is geen Productievennootschap als bedoeld in Artikel 194ter, § 1, 2°,
WIB92 of een hiermee verbonden vennootschap, overeenkomstig artikel 11 van het Wetboek van
vennootschappen, noch een televisieomroep (Artikel 194ter, § 1, 1° WIB92).
De Belegger stort uiterlijk binnen drie maanden volgend op de ondertekening van de
Raamovereenkomst het bedrag waartoe hij zich verbonden heeft in uitvoering van de
Raamovereenkomst, zodat zijn belastbare winst voorlopig kan worden vrijgesteld overeenkomstig
Artikel 194ter, § 2, WIB92. Indien uiterlijk drie maanden na de ondertekening niet de nodige
fondsen werden overgemaakt, is de Raamovereenkomst niet geldig en zullen de hieraan verbonden
kosten volledig ten laste van de Belegger zijn.
De Belegger moet de in Artikel 194ter, § 4, WIB92, beoogde vrijgestelde winst ononderbroken
boeken op een afzonderlijke rekening van het passief van de balans tot op de datum waarop het
Tax Shelter-attest aan de Belegger wordt afgeleverd door de Productievennootschap of door de
Tussenpersoon.
Deze vrijgestelde winst zal niet gebruikt worden als grondslag voor de berekening van enige
beloning of toekenning tot op de datum waarop het Tax Shelter-attest wordt afgeleverd door de
Productievennootschap of door de Tussenpersoon (Artikel 194ter, § 4, 2° WIB92).
De Belegger moet uiterlijk op 31 december van het vierde jaar volgend op het jaar waarin de
Raamovereenkomst werd ondertekend, daadwerkelijk het Tax Shelter-attest hebben ontvangen
(Artikel 194ter, § 5 WIB92).
De Belegger zal per belastbare periode de limiet van de tijdelijke vrijstelling die is vastgesteld op
50% van de belastbare gereserveerde winst en de absolute grens van € 750.000 als bedoeld in
Artikel 194ter, § 3 WIB92 naleven. Als een belastbare periode geen of onvoldoende winst oplevert,
wordt de voor die belastbare periode niet verleende vrijstelling achtereenvolgens overgedragen op
de winst van de volgende belastbare periodes, waarbij de vrijstelling per belastbare periode nooit
hoger mag zijn dan de vermelde limieten. De Belegger zal de definitieve vrijstelling fiscaal en
boekhoudkundig verwerken uiterlijk voor het aanslagjaar dat verbonden is met de derde
belastbare periode volgend op het kalenderjaar waarin het Tax Shelter-attest werd afgeleverd aan
de Productievennootschap. De Belegger voegt een afschrift van het Tax Shelter-attest toe aan de
aangifte in de inkomstenbelasting voor de belastbare periode waarin hij de definitieve vrijstelling
vraagt (Artikel 194ter, § 5 WIB92).

Voor de boekhoudkundige verwerking wordt verwezen naar het CBN advies 2015/1 van 13 mei 2015.

5.6.3.

Voorwaarden voor de Audiovisuele Productie

De voorwaarden die Artikel 194ter WIB92 oplegt met betrekking tot de Audiovisuele Productie zijn de
volgende:
o

Erkenning van de Audiovisuele Productie (Artikel 194ter, § 1, 4° WIB92)

De Audiovisuele Productie moet een in aanmerking komend Europees audiovisueel werk zijn, dit wil zeggen
dat het in die zin door de bevoegde overheid erkend werd. Het erkenningsattest wordt steeds bijgevoegd
als Bijlage 8 bij de Raamovereenkomst.
o

Voltooiing van de Audiovisuele Productie

De Audiovisuele Productie moet worden voltooid, nog niet op het ogenblik waarop de Raamovereenkomst
wordt getekend, maar wel uiterlijk en voorafgaandelijk aan de afgifte van het Tax Shelter-attest door de
FOD Financiën. Artikel 6.8 van de Raamovereenkomst bevestigt dat Lunanime deze verplichting zal naleven.
o

Budget en uitgaven van de Audiovisuele Productie

Het totaal van de Beleggingen mag niet meer bedragen dan vijftig procent (50%) van het Budget van elke
Audiovisuele Productie, en moet ook daadwerkelijk toegewezen zijn aan de uitvoering van dat Budget
(Artikel 194ter, § 4, 3° WIB92).
De Audiovisuele Productie moet productie- en exploitatie-uitgaven doen in België conform de voorschriften
van artikel 194ter, §1, 7° WIB92 binnen een maximale termijn van 18 maanden (of 24 maanden in het geval
van een animatiefilm) te rekenen vanaf de datum van afsluiten van de Raamovereenkomst, en dit ten belope
van minimaal negen tienden van de Fiscale waarde van de Tax Shelter-attesten die Lunanime bekwam. Ten
minste 70% van die uitgaven in België zijn uitgaven die rechtstreeks zijn gelieerd aan de productie in de zin
van artikel 194ter § 1, 8° WIB92.
De Audiovisuele Productie moet productie- en exploitatie-uitgaven doen binnen de Europese Economische
Ruimte volgens de voorschriften van artikel 194ter § 1, 6° WIB92, zodat de Fiscale waarde van de Tax
Shelter-attesten die Lunanime bijeenbracht, overeenstemt met zeventig procent (70%) van de Europese
Uitgaven. Daarvan moeten 70% Rechtstreekse uitgaven zijn.
Als gevolg van de wetswijziging dd. 26 mei 2016 aan artikel 194ter WIB92, kunnen de uitgaven gedaan door
Lunanime binnen 6 maanden voorafgaand aan de ondertekening van de Raamovereenkomst, die betrekking
hebben op de productie en de exploitatie ervan en die beantwoorden aan de voorwaarden overeenkomstig
art. 194ter WIB92, als in aanmerking komende uitgaven worden beschouwd voor zover de betrokken
overheid het audiovisueel werk heeft erkend, en voor zover Lunanime kan verantwoorden waarom het
noodzakelijk was dat deze uitgaven moesten gedaan worden vóór en niet na de ondertekening van de
Raamovereenkomst (Artikel 194ter, § 1, 10° laatste lid WIB92).

5.6.4.

Voorwaarden voor het afleveren van het Tax Shelterattest

De FOD Financiën is verantwoordelijk voor het uitreiken van het Tax Shelter-attest. Volgende voorwaarden
moeten voldaan zijn opdat de FOD Financiën het Tax Shelter-attest zal uitkeren:
o

De Productievennootschap of de Tussenpersoon moeten de Raamovereenkomst binnen de maand
na ondertekening bij de FOD Financiën hebben aangemeld (Artikel 194ter, § 1, 5° WIB92).

o

o

De Productievennootschap moet het Tax Shelter-attest aanvragen op basis van de aangemelde
Raamovereenkomsten en op basis van uitgaven die kaderen binnen de realisatie van de productie
en de exploitatie van een werk dat in aanmerking komt op grond van artikel 194ter § 1, 6° en 7°
WIB92.
De Productievennootschap of de Tussenpersoon moeten, samen met de aanvraag tot afgifte van het
Tax Shelter-attest, aan de FOD Financiën een document overmaken vanwege de betrokken
Gemeenschap waarin wordt verklaard dat het werk in aanmerking komt op grond van artikel
194ter § 1, 4° WIB92. Daarnaast moet de betrokken Gemeenschap attesteren dat de realisatie van
dat werk werd voltooid en dat de volledige financiering van het uitgevoerde werk de voorwaarden
en grenzen voorzien in artikel 194ter § 4, 3° WIB92 naleeft.

o

o

De Productievennootschap mag geen achterstallen hebben bij de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid (RSZ) op het ogenblik van het afsluiten van de Raamovereenkomst op grond van Artikel
194ter, § 7, 5° WIB92.
In het algemeen moet de Productievennootschap alle voorwaarden die op haar van toepassing zijn
op het vlak van kwaliteit, limiet en bovengrens, termijn en territorialiteit opgenomen in artikel
194ter WIB92 naleven.

5.7.

Bedrag van de uitgifte

Dit aanbod heeft een minimumbedrag van € 5.000 en een maximumbedrag van € 9,5 miljoen, onder
voorbehoud van eventuele aanpassing via een aanvulling op dit Prospectus.
Het opgehaalde bedrag kan geïnvesteerd worden in verschillende Audiovisuele Producties.

5.8.

Vorm

De Belegger tekent in op een Belegging zoals voorgesteld in dit Prospectus door het tekenen van een
Raamovereenkomst met Lunanime, met de tussenkomst van Lum.Invest. Hierdoor aanvaardt de Belegger
het Aanbod en gaat de Belegger akkoord met de bepalingen van de Raamovereenkomst en al haar bijlagen.

5.9.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

Voor elk geschil dat tussen de Belegger en Lum.Invest en/of Lunanime zou ontstaan dat betrekking heeft
op de Raamovereenkomst, zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent bevoegd.

5.10.
5.10.1.

Inlichtingen over het Aanbod
Structuur van het Aanbod

Het Aanbod is een openbare aanbieding tot inschrijving met betrekking tot de Belegging in de productie van
Audiovisuele Werken onder het Tax Shelter-stelsel zoals bepaald in artikel 194ter WIB92 en volgens de
bepalingen van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de
toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, met al zijn
wijzigingen.

5.10.2.

Doel van het Aanbod

Het door Lum.Invest opgehaalde bedrag in het kader van het Aanbod zal uitsluitend en daadwerkelijk
bestemd worden voor de financiering van de Audiovisuele Producties, conform het Budget.

5.10.3.

Kosten van het Aanbod

De kosten van het Aanbod worden ten laste genomen door Lum.Invest. Ze dekken de juridische en
administratieve kosten, alsook de kosten voor de financiële communicatie. Deze kosten worden geschat op
ongeveer 8% van het totale bedrag van het Aanbod. Deze kosten worden gedekt door de commissie die de
Aanbieder aan de Productievennootschap aanrekent op de opgehaalde Beleggingen.

5.10.4.

Periode van het Aanbod

Het Aanbod loopt vanaf 19 december 2017. Het Aanbod zal van rechtswege worden afgesloten wanneer het
maximale bedrag zal zijn opgehaald en uiterlijk op 18 december 2018, als het maximale bedrag niet op dat
ogenblik werd bereikt.

5.10.5.

Belangen van natuurlijke
deelnemen aan het Aanbod

en

rechtspersonen

die

Er bestaan geen belangen, ook geen tegenstrijdige belangen, die het Aanbod beduidend kunnen
beïnvloeden.

DEEL 6. GEDETAILLEERDE INLICHTINGEN OVER DE AANBIEDER
(LUM.INVEST)
6.1.

Benaming en maatschappelijke zetel

Lum.Invest bvba werd opgericht op 7 juli 2016, bij akte verleden voor notaris Veronique Laloo met
standplaats te Herzele. De statuten werden sindsdien niet meer gewijzigd. De maatschappelijke zetel is
gelegen te Hof Ter Mere 28, 9000 Gent. Het ondernemingsnummer is 0658.983.059.

6.2.

Statuten

De volledig statuten worden opgenomen in Bijlage 5: Statuten van Lum.Invest.

6.3.

Erkenning als Tussenpersoon

Lum.Invest is een Tussenpersoon in de zin van Artikel 194ter, § 1, 3° WIB 1992 en werd als dusdanig door
de minister van Financiën erkend op 27 juli 2016.
Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de Aanbieder om te (blijven) beantwoorden aan de
voorwaarden van dit artikel, i.e. de Aanbieder mag nooit optreden als investeerder of in aanmerking
komende productievennootschap. Een schorsing of intrekking van de erkenning zou tot gevolg hebben dat
de Aanbieder in de toekomst geen beroep meer kan doen op de Tax Shelter-maatregel, maar stelt geen
probleem ten opzichte van de reeds afgesloten Beleggingen, die er niet rechtstreeks door worden beïnvloed,
voor zover desbetreffende Raamovereenkomsten tijdig bij de FOD Financiën werden aangemeld.
Desalniettemin, indien de FOD Financiën zou vaststellen dat de Aanbieder de wetgeving betreffende het Tax
Shelter-stelsel en in het bijzonder diens plichten als in aanmerking komende tussenpersoon niet naleeft,
dient de FOD Financiën die gebreken te identificeren en mee te delen aan de Aanbieder en de termijn te
bepalen binnen dewelke de toestand moet worden verbeterd. Intussen kan de erkenning geschorst worden.
Als de FOD Financiën bij het verstrijken van hoger bedoelde remediëringsperiode vaststelt dat de gebreken
niet werden verholpen, kan zij de erkenning intrekken. In geval van intrekking van de erkenning kan een
nieuwe aanvraag tot erkenning worden ingediend. Die nieuwe aanvraag maakt dan het onderwerp uit van
een diepgaand onderzoek en de erkenning kan worden geweigerd, inzonderheid als de FOD Financiën
vaststelt dat de gebreken die de intrekking van de initiële erkenning hebben gerechtvaardigd, niet
verdwenen zijn of zich mogelijk zouden herhalen. In geval van toekenning van een nieuwe erkenning na
intrekking van de initiële erkenning, wordt de nieuwe erkenning toegekend voor een periode van drie jaar,
hernieuwbaar op aanvraag, volgens dezelfde modaliteiten.
Bij faillissement van de Aanbieder wordt de erkenning van rechtswege ingetrokken.
Een dergelijke schorsing of intrekking van de erkenning zou tot gevolg hebben dat de Aanbieder voor de
toekomst, tijdelijk dan wel permanent, geen Aanbod meer zou mogen doen, maar heeft geen rechtstreekse
invloed op (het rendement van) de op dat ogenblik reeds afgesloten Beleggingen, voor zover desbetreffende
Raamovereenkomsten tijdig bij de FOD Financiën werden aangemeld. Dergelijke schorsing of intrekking zal
tot een aanvulling van dit Prospectus leiden, aangezien de Aanbiedingsperiode desgevallend moet worden
ingekort of opgeschort.
Mocht de Aanbieder zijn erkenning verliezen of opgeschort zien en het totaal bedrag aan Tax Shelter
investeringen voor een bepaalde Audiovisuele Productie werd nog niet volledig opgehaald, dan bestaat er

een risico voor de Productievennootschap dat zij de productie niet volledig kan financieren. In dit geval kan
de Productievennootschap een andere erkende tussenpersoon inschakelen voor het ophalen van het
openstaande bedrag aan Tax Shelter investeringen.

6.4.

Inlichtingen over het kapitaal

Het kapitaal van Lum.Invest bedraagt € 18.600 en is volledig volstort. Het is verdeeld in 186 aandelen
zonder nominale waarde. 185 aandelen worden aangehouden door Lumière Groep nv en 1 aandeel wordt
aangehouden door Lunanime bvba.
Voor verdere informatie betreffende de Lumière Groep en haar aandeelhouders wordt verwezen naar DEEL
4. ALGEMENE INLICHTINGEN OVER DE LUMIÈRE GROEP EN LUM.INVEST.
De Belegging is een storting zonder terugbetaling op termijn en impliceert geen deelname in het kapitaal
van de Aanbieder, zijnde Lum.Invest. De Aanbieder verbindt er zich enkel toe om een financiële vergoeding
te betalen en zijn verplichtingen na te komen met het oog op de aflevering van het Tax Shelter-attest en het
daaraan verbonden Fiscaal rendement.

6.5.

Financiële situatie - jaarrekeningen

6.5.1.

De Aanbieder Lum.Invest

De jaarrekening van Lum.Invest voor het boekjaar 2016 wordt beschikbaar gesteld onder Bijlage 6.
Aangezien Lum.Invest haar activiteiten op 7 juli 2016 heeft opgestart, beslaat deze jaarrekening maar 6
maanden.
Hierbij gaat een vergelijkend overzicht van de balans en resultatenrekening van Lum.Invest voor het
boekjaar 2016 en de tussentijdse cijfers van 2017, met commentaar bij de belangrijkste rubrieken.

6.5.1.1.

Toelichting van de resultatenrekening

LUM.Invest - Cijfers 2016- 2017
Oprichting in 2016
Opgehaald bedrag

Lum.Invest - RESULTATENREKENING

966.000

806.935

2016A

2017 - 30-06

110.354

100.617

0

0

Bedrijfsopbrengsten

110.354

100.617

Aankoop handelsgoederen

-55.041

-47.216

Diensten en diverse goederen

-51.301

-65.518

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

0

-19.776

Afschrijvingen

0

0

Andere bedrijfskosten

0

-822

Bedrijfkosten

-106.343

-133.333

Bedrijfswinst

4.012

-32.717

0

0

-7

-66

4.005

-32.783

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen

0

0

Ovebroeking naar de uitgestelde belastingen

0

0

-1.361

0

2.644

-32.783

Omzet
Andere bedrijfsopbrengsten

Financiële opbrengsten
Financiële kosten
Winst (verlies) van het boekjaar voor belastingen

Belastingen
Winst (verlies) van het boekjaar

Omzet:
De omzet komt neer op de commissie van Lum.Invest zoals omschreven in Afdeling 6.8. Dit is een
percentage op de opgehaalde Tax Shelter beleggingen. In de laatste 6 maanden van 2016 (aangezien
Lum.Invest pas in juli 2016 werd opgericht) werd voor € 966.000 opgehaald, in de eerste jaarhelft van 2017
werd er € 806.935 opgehaald. Het zwaartepunt van het ophalen van Tax Shelter fondsen valt in de tweede
jaarhelft.

Aankoop handelsgoederen:
Onder deze post zitten voornamelijk kosten van freelance medewerkers die in naam en voor rekening van
Lum.Invest Tax Shelter investeringen ophalen.
Diensten en diverse goederen
Naast de gewone bedrijfskosten (boekhouding, sociaal secretariaat, website, …), zitten hier ook nog
promotiekosten, kosten voor de goedkeuring van het prospectus en vertalingskosten in vervat. In 2017
heeft Lum.Invest events georganiseerd om investeerders te werven, wat de stijging van de kosten in de
eerste jaarhelft mee verklaart.
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Sinds maart 2017 heeft Lum.Invest een personeelslid aangeworven om de werving van tax shelter verder
uit te werken en een netwerk van investeerders uit te bouwen. Ook deze kosten verklaren het lagere
resultaat van Lum.Invest in de eerste helft van 2017.

6.5.1.2.

Toelichting van de balans

Lum.Invest - BALANS

2016A

2017 - 30-06

Immateriële vaste activa

0

0

Materiële vaste activa

0

0

Financiële vaste activa

0

0

VASTE ACTIVA

0

0

Vorderingen op ten hoogste één jaar

102.862

83.926

Liquide middelen

162.868

395.148

0

0

VLOTTENDE ACTIVA

265.730

479.075

TOTAAL ACTIVA

265.730

479.075

18.600

18.600

ACTIVA

Overlopende rekeningen

PASSIVA
Kapitaal
Overgedragen winst

2.644

-30.139

EIGEN VERMOGEN

21.244

-11.539

Handelsschulden

98.126

86.618

Schulden mbt. belastingen en sociale lasten

1.361

36.440

Overlopende rekeningen

145.000

367.556

SCHULDEN

244.487

490.614

TOTAAL PASSIVA

265.730

479.075

ACTIVA
Vorderingen op ten hoogste 1 jaar:
Dit betreft openstaande vorderingen met betrekking tot Tax Shelter commissies die nog geïnd moeten
worden bij de Productievennootschap, nl. Lunanime. De commissie wordt afgeboekt van zodra de Belegging
wordt gestort door de Belegger op de projectrekening van Lum.Invest.

Liquide middelen:
Deze post bepaalt de cashpositie van Lum.Invest op de balans, i.e. het totaalbedrag aanwezig op de
bankrekeningen van Lum.Invest, inclusief de nog aan de Productievennootschap door te storten Tax Shelter
sommen. Deze cashpositie moet altijd hoger of gelijk zijn aan de overlopende rekeningen aan de passiva
zijde. Deze bevat het Financieel rendement van de Beleggingen, dat niet wordt doorgestort aan de
Productievennootschap (zie toelichting onder Afdeling 5.3.2).
PASSIVA
Negatief eigen vermogen
De balans van Lum.Invest vertoont op 30 juni 2017 een negatief resultaat. Dit heeft tot gevolg dat volgens
artikel 333 Wetboek Vennootschappen iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de
rechtbank kan vorderen, wat het Financieel rendement van de Belegger in gevaar kan brengen. De
aandeelhouders van Lum.Invest hebben de procedure van artikel 332 en 333 Wetboek Vennootschappen
echter niet in werking gesteld, aangezien dergelijk negatief resultaat in het midden van het boekjaar eigen
is aan een Tax Shelter tussenpersoon, gelet op het feit dat de meeste Beleggers inschrijven op het Aanbod
op het einde van het kalenderjaar. Daarnaast heeft Lum.Invest in 2017 een personeelslid aangeworven die
nog volop bezig is met een klantenportefeuille uit te bouwen, hiervan zullen de effecten pas zichtbaar
worden in de toekomst. Lum.Invest verwacht om het boekjaar 2017 dus met een positief eigen vermogen
af te sluiten.
Om doorheen het jaar de kosten op te vangen, kan Lum.Invest gebruik maken van een rekening-courant ter
beschikking gesteld door haar moedervennootschap Lumière Groep NV.
Overlopende rekeningen:
Dit is de tegenpost van de Tax Shelter storting en de doorstorting naar de Productievennootschap.

6.5.2.

De Productievennootschap Lunanime

Aangezien de financiële gezondheid van de Productievennootschap bepalend is voor het bekomen van het
Fiscaal rendement en voor de vrijwaring van het Financieel rendement bij de Aanbieder, wordt onder deze
Afdeling ook de financiële situatie van de Productievennootschap Lunanime toegelicht.
De jaarrekeningen van Lunanime voor de boekjaren 2014-2016 worden beschikbaar gesteld onder Bijlage
7.
Ter verduidelijking wordt een vergelijkende tabel toegevoegd van de vereenvoudigde balans en
resultatenrekening van Lunanime over de laatste drie boekjaren, met een tussentijdse staat op 30 juni
2017.

6.5.2.1.

Algemeen

Vóór 2014 was Lunanime een klein productiehuis dat zich voornamelijk richtte op korte animatiefilms en
coproducties van animatiefilms. Daarnaast had ze ook een beperkt aantal langspeelfictiefilms
geproduceerd. In 2014 werd Lunanime gevraagd om het project THE TEAM, een internationale prestigieuze
politiereeks, te coproduceren met coproducenten in Duitsland, Denemarken en Oostenrijk met een budget
van € 12 miljoen. Op dit project was er echter een grote budgetoverschrijding die Lunanime als gedelegeerd
producent mee heeft gefinancierd. Dit komt tot uiting in 2015, het jaar waarin THE TEAM uitgebracht is en
dus ook de meerkost in resultaat is genomen. Deze meerkost werd gedragen door Lumière Groep door
middel van een achtergestelde lening. De coproductie van THE TEAM heeft Lunanime op de kaart gezet in
Scandinavië als volwaardig Belgisch coproducent voor fictiereeksen en heeft ervoor gezorgd dat Lunanime
nu gevraagd wordt om samen te werken op tal van Scandinavische projecten.

Vanaf 2016 heeft Lunanime een koerswijziging ingezet. Zij wil groeien door het ontwikkelen van eigen
content in fictie en animatie. Tegelijkertijd wil ze jaarlijks verschillende Scandinavische coproducties
realiseren. Omdat een strategiewijziging enige tijd vergt om operationeel gevolgen te sorteren, had
Lunanime in 2016 nog een negatief resultaat. Dit negatief resultaat is het gevolg van te weinig projecten in
2016. Vanaf 2017 stijgt het productievolume van Lunanime en zal dit vermoedelijk ook zijn impact hebben
op de volgende jaren wanneer de ontwikkeling van eigen content omgezet kan worden in eigen producties.
Lunanime eindigde 2016 met een negatief eigen vermogen, grotendeels door het verlies op THE TEAM. Op
29 december 2016 werd een kapitaalsverhoging doorgevoerd, waarbij de achtergestelde lening van
Lumière Groep geconverteerd werd naar eigen vermogen. Door de kapitaalsverhoging kreeg Lunanime de
mogelijkheid om zich volledig te focussen op groei.

6.5.2.2.

Toelichting van de resultatenrekening

Lunanime - Cijfers 2014-2017
Lunanime (in €)

2014A

2015A

2016A

125.498

4.102.814

835.246

207.034

Geproduceerde Vaste Activa

0

2.874.334

1.601.603

2.101.150

Andere bedrijfsopbrengsten

529.506

1.682.765

792.873

2.091

Bedrijfsopbrengsten

655.004

8.659.913

3.229.722

2.310.276

Omzet

Aankoop handelsgoederen

2017 - 30-06

-2.557.585

-1.503.263

-1.995.815

-26.959

-481.067

-288.628

-144.146

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

-123.791

-227.472

-165.223

-93.897

Afschrijvingen

-505.330

-5.864.917

-2.079.119

-60.420

Waardevermindering

0

-4.158

0

0

Andere bedrijfskosten

-902

-985

-134

-127

-656.982

-9.136.184

-4.036.367

-2.294.407

-1.978

-476.271

-806.645

15.869

1.886

1.754

465.272

1.841

Financiële kosten

-2.484

-4.806

-18.869

-1.762

Winst (verlies) van het boekjaar voor belastingen

-2.576

-479.323

-360.242

15.948

0

0

239.530

0
0

Diensten en diverse goederen

Bedrijfskosten
Bedrijfswinst
Financiële Opbrengsten

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Overboeking naar de uitgestelde belastingen

0

0

0

Belastingen op het resultaat

-24.389

-7.257

16.944

0

Winst (Verlies) van het boekjaar

-26.965

-486.580

-103.769

15.948

Omzet:
Wanneer Lunanime een film in release brengt (afschrijven, in resultaat nemen), dan worden ook de
financieringsbronnen in het resultaat genomen. Onder “financieringsbronnen” in de context van
audiovisuele productie wordt verstaan alle bronnen die deel uitmaken van het Financieringsplan van de
desbetreffende productie. Deze financieringsbronnen bestaan voornamelijk uit: voorverkopen aan
distributeurs en/of tv zenders, inbreng van overheidsfondsen zoals het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF)
en Screen Flanders, Tax Shelter en de inbreng van de hoofdproducent in het geval van een co-productie.
In 2015 zijn volgende producties in het resultaat genomen: THE TEAM, COWBOYS, PHANTOM BOY en een
aantal kortfilms. In 2016 was dit LE CIEL FLAMAND en MAL DE PIERRES. Voor de eerste jaarhelft van 2017
is er slechts 1 kortfilm in release genomen, maar een deel van de omzet is hier ook afkomstig van een
filmproject in Nederland (coproductie van de film GANGSTERDAM). Zowel de omzet als de geproduceerde
vaste activa kunnen jaar over jaar sterk fluctueren, afhankelijk van wat Lunanime wanneer produceert en
welke projecten wanneer in release worden gebracht.
Geproduceerde vaste activa:

Sinds 2015 worden alle rechtstreekse en onrechtstreekse productiekosten geactiveerd langs deze post. In
2015 omvatte dit voornamelijk LE CIEL FLAMAND, THE TEAM, MAL DE PIERRES, COWBOYS en PHANTOM
BOY. In 2016 was er een lager productievolume en dit bevatte LE CIEL FLAMAND, MAL DE PIERRES, FUNAN
en OCCUPIED II. In de eerste jaarhelft van 2017 werkte Lunanime voornamelijk aan THE TEAM 2, HASSEL
EN FUNAN.
Aankoop handelsgoederen:
Omvat rechtstreekse en onrechtstreekse productiekosten, waaronder ook het Financieel rendement. Alle
kosten die opgenomen zijn in de post “aankoop handelsgoederen” keren ook terug in de post
“geproduceerde vaste activa”.
Andere bedrijfsopbrengsten:
De andere bedrijfsopbrengsten zijn samengesteld uit een aantal financieringsbronnen die deel uitmaken
van het Financieringsplan van de verschillende producties. In deze post zitten onder meer de toelagen die
verstrekt zijn door het VAF en Screen Flanders. Ook de verwerking van de Tax Shelter onder het oude
systeem werd via de andere bedrijfsopbrengsten geboekt.
Afschrijvingen:
De grote bedragen van de afschrijvingen zijn gelinkt aan het moment waarop een productie in release komt.
Bij de omzet worden de verschillende projecten in 2015-2016-2017 toegelicht.
Financiële opbrengsten en onttrekking aan de uitgestelde belastingen:
Vanaf 2016 is er een grote stijging in de post “financiële opbrengsten en onttrekking aan de uitgestelde
belastingen”. Deze stijging is het resultaat van het volgen van het CBN advies 2015/7 voor de verwerking
van Tax Shelter. Vanaf 2016 werden de eerste projecten in release genomen, die vallen onder het
vernieuwde Tax Shelter regime. Vóór boekjaar 2016 liep de verwerking van de Tax Shelter via de post van
“andere bedrijfsopbrengsten”.

6.5.2.3.
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Lunanime - BALANS

2014A

2015A

2016A

2017 - 30-06

4.600.285

1.601.569

1.121.614

3.164.214

Materiële vaste activa

12.112

11.935

8.194

6.324

Financiële vaste activa

25.225

21.809

21.909

21.909

4.637.622

1.635.313

1.151.717

3.192.447

ACTIVA
Immateriële vaste activa

VASTE ACTIVA
Handelsvorderingen

590.749

588.737

345.423

73.267

Overige vorderingen

2.738.794

1.144.165

170.363

209.520

492.073

327.499

277.156

274.898

711

7.513

5.500

5.064

VLOTTENDE ACTIVA

3.822.327

2.067.914

798.442

562.749

TOTAAL ACTIVA

8.459.949

3.703.227

1.950.159

3.755.196

6.197

6.197

18.600

18.600
41.428

Liquide middelen
Overlopende rekeningen

PASSIVA
Kapitaal
Reserves

41.061

41.061

41.428

-26.965

-513.545

0

15.948

Kapitaalsubsidies

0

607.200

440.880

1.026.587

EIGEN VERMOGEN

20.293

140.913

500.908

1.102.563

uitgestelde belasingen - tax shelter

0

312.800

227.120

528.848

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN

0

312.800

227.120

528.848

Achtergestelde lening

0

500.000

0

0

Overige leningen

1.067.450

497.250

62.100

147.100

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

3.178.453

319.500

0

0

401.434

421.646

247.978

509.807

93.744

67.079

25.532

27.297
1.397.582

Overgedragen winst (verlies)

Handelsschulden
Schulden mbt. belastingen en sociale lasten
Overige schulden

321.930

549.247

886.521

Overlopende rekeningen

3.376.645

894.792

0

42.000

SCHULDEN

8.439.656

3.249.514

1.222.131

2.123.786

TOTAAL PASSIVA

8.459.949

3.703.227

1.950.159

3.755.196

ACTIVA
Immateriële activa:
Hier staan alle projecten die geactiveerd werden en nog niet in release zijn genomen. De fluctuaties
doorheen de jaren zijn te wijten aan het moment van activatie en wanneer de afschrijvingen plaatsvinden.
Financiële vaste activa:
Dit bevat de deelneming in de Nederlandse productievennootschap Lunanime B.V.
Handelsvorderingen:
De vorderingen bestaan voornamelijk uit nog te ontvangen financiering voor filmprojecten.
Overige vorderingen:
De samenstelling van de overige vorderingen bestaat enerzijds uit BTW tegoeden en anderzijds uit nog te
ontvangen financieringen voor filmprojecten.
PASSIVA
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Kapitaalsubsidies en uitgestelde belastingen:
Met de invoering van het vernieuwde Tax Shelter systeem, volgt Lunanime het CBN advies 2015/7.
Daardoor komen de ontvangen Beleggingen terecht bij kapitaalsubsidies (66% van het bruto Tax Shelter
bedrag) en uitgestelde belastingen (34% van het bruto Tax Shelter bedrag). Wanneer een productie in
release wordt genomen, worden de Tax Shelter bedragen voor deze productie overgeboekt naar de
resultatenrekening, nl. naar respectievelijk “financiële opbrengsten” en “onttrekking aan de uitgestelde
belastingen”.
Eigen vermogen:
Door de verwerking van de tax shelter op de rekening van kapitaalsubsidies geeft het eigen vermogen een
groter bedrag weer dan het effectieve eigen vermogen. Op 30 juni 2017 bedraagt het effectieve eigen
vermogen 75.976 EUR, dit is het eigen vermogen verminderd met de kapitaalsubsidies. Door de
kapitaalverhoging einde 2016 is dit eigen vermogen terug positief. Lunanime wil dit de komende jaren
verder versterken.
Achtergestelde lening:
In 2015 was er een achtergestelde lening van Lumière Groep om het verlies op THE TEAM 1 op te vangen,
op 29 december 2016 is deze mee omgezet in een kapitaalsverhoging.
Overige leningen:
Op deze post zit de financiering die Lunanime ontvangt van het VAF en tot 2015 werd hier ook het leninggedeelte van onder het oude Tax Shelter regime verwerkt.
Overige schulden:
Bestaat uit de deelname van de hoofdproducent voor coproducties, dit is deels inbreng van de
hoofdproducent en deels werkkapitaal voor de producties.
Overlopende rekeningen:
Hier worden de ontvangen bedragen van Screen Flanders en de voorverkopen op geboekt, tot wanneer een
productie in resultaat wordt genomen. De fluctuaties over de jaren heen zijn te verklaren door de producties
waar in die periodes op gewerkt werd.

6.6.

Zaakvoerders

De zaakvoerders van Lum.Invest zijn Annemie Degryse, Jan De Clercq en Alexander Vandeputte. Voor meer
info wordt verwezen naar Afdeling 4.6 Management en belangrijke medewerkers.

6.7.

Dividenduitkeringen

Lum.Invest heeft nog geen dividenden uitgekeerd. In de toekomst bestaat de mogelijkheid dat Lum.Invest
dividenden zal uitkeren indien de resultaten dat mogelijk maken en mits naleving van de wettelijke
bepalingen.
Het Aanbod geeft aan de Belegger geen recht op enige dividenduitkering in hoofde van de Aanbieder.
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6.8.

Vergoeding voor Lum.Invest

Lum.Invest zal van de Productievennootschap een vergoeding ontvangen die een percentage bedraagt van
de bedragen die zij als Belegging heeft opgehaald. Deze vergoeding bedraagt ten hoogste 12,5%. Deze
vergoeding is gebaseerd op marktconforme prijzen. De taken die Lum.Invest in ruil voor de vergoeding op
zich neemt zijn de volgende:
o
o
o

o
o

o

6.9.

Het voorstellen van de projecten van Lunanime aan potentiële Beleggers (prospectie);
Opstellen van Raamovereenkomsten en een Prospectus conform de bepalingen in Artikel 194ter
WIB92;
Commercialisering van het Aanbod zoals dit voorgesteld wordt in dit Prospectus. Lum.Invest zal
hiervoor een beroep doen op gespecialiseerde personen. Daarnaast zal Lum.Invest ook gerichte
marketingacties ondernemen zoals het lanceren van een website, het opmaken van formulieren,
het geven van voordrachten inzake het Aanbod etc;
Continue opvolging van eventuele wetswijzigingen inzake Tax Shelter;
Het verlenen van ondersteuning aan de Beleggers en/of hun adviseurs doorheen het hele proces:
o Opstellen en opvolgen van de Raamovereenkomsten met inbegrip van de tijdige
aanmelding bij de FOD Financiën;
o Het toezien op de financiële bewegingen tussen de Belegger en de Productievennootschap:
de tijdige betaling van de Belegging en de betaling van het Financieel rendement;
o Het begeleiden van de Belegger en/of zijn adviseurs inzake de fiscale en boekhoudkundige
verwerkingen die gepaard gaan met Tax Shelter;
o Het opvolgen van de verkrijging van het Tax Shelter-attest met inbegrip van de
overhandiging aan de Belegger;
o Het monitoren van de voordelen in natura waarop Beleggers eventueel aanspraak op
kunnen maken.
Opvolgen van de verzekeringen die het Fiscaal rendement garanderen. Lum.Invest volgt hiertoe de
verzekeringen op die op de markt aanwezig zijn.

Ruling

De Productievennootschap en de Aanbieder bekwamen op 22 augustus 2017 een Ruling van de Dienst
Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken (DVB) van de FOD Financiën, die van toepassing is op de huidige
Aanbieding (beslissing 2017.534).
In deze Ruling bevestigt de DVB dat de Tax Shelter commissie van ten hoogste 12,5%, die de Aanbieder
aanrekent op de opgehaalde fondsen, aanvaard wordt als uitgave die niet rechtstreeks verbonden is met de
productie en exploitatie van het Audiovisueel Werk in de zin van artikel 194ter, § 1, 9° WIB92.
De Ruling doet geen uitspraak over de inhoud van de Raamovereenkomst.

6.10.

Toegekende en uitgeoefende opties voor
vennootschapsmandatarissen en het personeel

de

Niet van toepassing.
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6.11.

Winstdeelname voor het personeel

Niet van toepassing.

6.12.

Belangenconflicten

Er bestaat geen potentieel belangenconflict tussen de plichten van een zaakvoerder(s) en diens private
belangen/andere verplichtingen.

6.13.

Corporate governance

Niet van toepassing.

6.14.

Geschillen

Er zijn op dit moment geen geschillen hangende waarin Lum.Invest noch Lunanime betrokken is.

6.15.

Tax Shelter binnen de Lumière Groep in het verleden

In het verleden heeft Lunanime als Productievennootschap rechtstreeks Tax Shelter opgehaald bij
Beleggers. Van 2013 tot 2015 heeft Lunanime Audiovisuele Producties ontwikkeld waarvoor in totaal € 9,6
miljoen Tax Shelter opgehaald werd, waarvan € 3,6 miljoen door Lunanime zelf. Dit betrof niet-openbare
(en dus niet-prospectusplichtige) aanbiedingen.
In 2016 en 20179 heeft Lunanime - met de tussenkomst van de Aanbieder vanaf 7 juli 2016 - ca. € 3,5
miljoen opgehaald.

9

Status op 31 oktober 2017.
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JAAR

OPGEHAALD TAX SHELTER BUDGET

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017 (status 31/10/17)
TOTAAL

€ 300.000
€ 350.000
€ 125.000
€ 5.205.000
€ 2.600.000
€ 985.000
€ 1.269.435
€ 2.188.065
€ 13.022.500

2010-2017 (31 oktober):
VIE DE CHAT
OFFLINE
850 METERS
THE EDUCATION
LA RANCON DE LA GLOIRE
PHANTOM BOY
RAPSODIE EN ROSE
TANK
THE TIE
VOL AU VENT
PLAN D'ENFER
COWBOYS
DE KAKKERLAK EN DE ZEE
TOTEMS
THE TEAM
LE CIEL FLAMAND
KOKORO
FUNAN 2015
FUNAN 2016
DE RECONSTRUCTIE
MAL DE PIERRES
OCCUPIED II
BLOEISTRAAT
HASSEL 2016
HASSEL 2017
THE TEAM II 2016
THE TEAM II 2017
LE CHAT QUI PLEURE
BULLETS
STATE OF HAPPINESS
21 XOXO
TOTAAL
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300.000
350.000
50.000
20.000
100.000
625.000
130.000
35.000
155.000
60.000
45.000
500.000
30.000
35.000
6.000.000
500.000
210.000
75.500
202.500
22.500
322.000
365.000
65.000
350.000
50.000
286.935
2.113.065
25.000

13.022.500
PROSPECTUS

DEEL 7. PRODUCTIE BINNEN DE LUMIERE GROEP
7.1.

Selectie van Audiovisuele Productie(s)

Lumière heeft dankzij haar jarenlange ervaring een netwerk uitgebouwd binnen de audiovisuele sector.
Vanuit dit netwerk krijgt Lunanime enerzijds aanvragen om te coproduceren, en anderzijds scenario’s
toegestuurd waaruit eigen producties kunnen groeien.
Aanvragen voor coproductie worden geselecteerd op basis van een aantal inhoudelijke en economische
criteria, o.a. de potentie van het werk (artistiek/inhoudelijk, mogelijke return), de reputatie van de
(hoofd)producent (voorafgaande succesvolle projecten, eerdere samenwerkingen) en het financieringsplan
(inschatting van de haalbaarheid, totale financiering die reeds bevestigd is). Voor coproducties wordt pas
gestart met het ophalen van Tax Shelter indien de hoofdproducent in een coproductiecontract de realisatie
en de timing van de productie bevestigt.
Scenario’s worden door een intern team geëvalueerd. Indien er voldoende potentieel is, werkt Lunanime
inhoudelijk mee aan de verdere verfijning van het scenario. Tegelijkertijd wordt een ruwe inschatting
gemaakt van het productiebudget, rekening houdende met de eisen van de regisseur, de gekozen cast &
crew, de locatie(s), het decor etc. Op basis van dit productiebudget wordt de financiering ingevuld. De
financiering bestaat meestal uit een deel subsidie, een deel investering van bv. een tv zender en/of een
distributeur en Tax Shelter. De productie wordt pas gestart indien 80% van het productiebudget
gefinancierd kan worden.
Lumière heeft een netwerk opgebouwd dat voornamelijk bestaat uit Franse, Nederlandse en
Scandinavische partners. In België kunnen subsidies verkregen worden via het Vlaams Audiovisueel Fonds,
Screen Flanders, Screen Brussels, Communauté française en Wallimage. Vanuit Europa kan er steun
verleend worden via het MEDIA programma.

7.2.

Opvolgen van het productiebudget

Met het oog op het behalen van de nodige Tax Shelter-attesten, wordt op regelmatige tijdstippen tijdens de
productie nagegaan of de nodige bestedingen gebeuren. Dit gebeurt aan de hand van tussentijdse
kostenrapporten die bijgehouden worden door de lineproducer, onder controle van de financiële afdeling
van de Productievennootschap.
Als gevolg van de wetswijziging dd. 26 mei 2016 aan artikel 194ter WIB92, kunnen de uitgaven gedaan door
Lunanime binnen 6 maanden voorafgaand aan de ondertekening van de Raamovereenkomst, die betrekking
hebben op de productie en de exploitatie van het werk en die beantwoorden aan de voorwaarden
overeenkomstig art. 194ter WIB92, als in aanmerking komende uitgaven worden beschouwd voor zover de
betrokken overheid het werk heeft erkend, en voor zover Lunanime kan verantwoorden waarom het
noodzakelijk was dat deze uitgaven moesten gedaan worden vóór en niet na de ondertekening.
Nadat de productie afgerond is, wordt een definitieve afrekening opgemaakt. Het Tax Shelter-attest wordt
verkregen na een controle door de FOD Financiën.
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BIJLAGEN
Bijlage 1: Artikel 194ter WIB92
§ 1. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:
1° in aanmerking komende investeerder:
- de binnenlandse vennootschap, of;
- de Belgische inrichting van een belastingplichtige bedoeld in artikel 227, 2°;
andere dan:
- een in aanmerking komende productievennootschap zoals bedoeld in 2°, of een gelijkaardige
productievennootschap die niet erkend is; of
- een vennootschap die verbonden is in de zin van artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen met
een in het eerste streepje bedoelde vennootschap die deelneemt aan het desbetreffende in aanmerking
komend werk; of
- een televisieomroep,
die een raamovereenkomst ondertekent zoals bedoeld in 5° waarin hij zich verbindt sommen te storten met
het oog op het bekomen van een Tax Shelter-attest zoals bedoeld in 10°;

2° in aanmerking komende productievennootschap: de binnenlandse vennootschap of de Belgische
inrichting van een belastingplichtige bedoeld in artikel 227, 2°, die geen televisieomroep is of geen
onderneming die in de zin van artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen verbonden is met
Belgische of buitenlandse televisieomroepen en die als voornaamste doel de ontwikkeling en de productie
van audiovisuele werken heeft en die door de minister bevoegd voor Financiën als dusdanig is erkend
volgens een eenvoudige procedure waarvan de Koning de modaliteiten en voorwaarden bepaalt;

Voor de toepassing van dit artikel wordt niet als een met Belgische of buitenlandse televisieomroepen
verbonden onderneming beschouwd, de onderneming die verbonden is met een Belgische of buitenlandse
televisieomroep, maar die zich ertoe verbindt om geen raamovereenkomst af te sluiten in het kader van het
Tax Shelter stelsel voor de productie van een in aanmerking komend werk waarvoor deze televisieomroep
voordelen zou verkrijgen die rechtstreeks verbonden zijn met de productie of de exploitatie van het in
aanmerking komend werk. Deze voorwaarde wordt geacht te zijn vervuld wanneer de in aanmerking
komende productievennootschap zich hiertoe schriftelijk heeft verbonden, zowel ten aanzien van de in
aanmerking komende investeerder als ten aanzien van de federale overheid;

3° in aanmerking komende tussenpersoon:
de natuurlijke of rechtspersoon die in het kader van de onderhandelingen en het afsluiten van een
raamovereenkomst tussenkomt met het oog op het afleveren van een Tax Shelter-attest in ruil voor een
vergoeding of een voordeel,
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die niet zelf een in aanmerking komende productievennootschap of investeerder is en die door de minister
bevoegd voor Financiën als dusdanig is erkend, volgens een eenvoudige procedure waarvan de Koning de
modaliteiten en voorwaarden bepaalt;

4° in aanmerking komend werk:
- een Europees audiovisueel werk zoals een fictiefilm, een documentaire of een animatiefilm bestemd om in
de bioscoop te worden vertoond, een kortfilm met uitzondering van korte reclamefilms, een lange fictiefilm
voor televisie, in voorkomend geval opgedeeld in afleveringen, een fictie- of animatieserie bestemd voor
televisie, kinder- en jeugdreeksen, zijnde fictiereeksen met een educatieve, culturele en informatieve
inhoud voor een doelgroep van 0 tot 16-jarigen of een documentaire voor televisie, die door de bevoegde
diensten van de betrokken gemeenschap is erkend als Europees werk zoals bedoeld in de richtlijn "Televisie
zonder grenzen" van 3 oktober 1989 (89/552/EEG), gewijzigd bij richtlijn 97/36/EG van 30 juni 1997 en
bekrachtigd door de Franse Gemeenschap op 4 januari 1999, door de Vlaamse Gemeenschap op 25 januari
1995 en door het Brusselse hoofdstedelijk Gewest op 30 maart 1995. Internationale producties in de
categorie fictiefilm, documentaire of animatiefilm bestemd om in de bioscoop te worden vertoond, komen
in aanmerking voor zover zij:
•ofwel vallen binnen het toepassingsgebied van de Richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en
de Raad van 10 maart 2010 betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele
mediadiensten);
•ofwel vallen binnen het toepassingsgebied van een bilaterale overeenkomst inzake coproductie afgesloten
door België met een andere Staat. Onder Staat, en dat geldt evenzeer voor België, wordt zowel het federale
niveau als alle administratieve onderliggende niveaus bedoeld;
- waarvoor de productie- en exploitatie-uitgaven die in België werden gedaan zoals bedoeld in 7°, worden
gedaan binnen een periode eindigend ten hoogste 18 maanden na de datum van de ondertekening van de
raamovereenkomst voor het bekomen van het Tax Shelter-attest voor de productie van dit werk zoals
bedoeld in 5°. Voor animatiefilms en voor animatieseries bestemd voor televisie wordt deze periode van 18
maanden verlengd met zes maanden;

5° raamovereenkomst: de overeenkomst die binnen de maand volgend op haar ondertekening is aangemeld
bij de Federale Overheidsdienst Financiën door de in aanmerking komende productievennootschap (...)
waardoor de in aanmerking komende investeerder zich verbindt, ten aanzien van een in aanmerking
komende productievennootschap, een som te storten met het oog op het bekomen van een Tax Shelterattest van een in aanmerking komend werk;

6° kwalificerende productie- en exploitatie-uitgaven in de Europese Economische Ruimte: de uitgaven die
zijn verricht in de Europese Economische Ruimte met betrekking tot de productie en de exploitatie van een
in aanmerking komend werk, in de mate dat tenminste 70 pct. van deze uitgaven, uitgaven zijn die
rechtstreeks verbonden zijn met de productie en de exploitatie;

7° de productie- en exploitatie-uitgaven die in België werden gedaan: de in België gedane uitgaven die
betrekking hebben op de productie en exploitatie van een in aanmerking komend werk en waaruit
beroepsinkomsten voortvloeien welke, ten name van de begunstigde, belastbaar zijn in de
personenbelasting, in de vennootschapsbelasting of in de belasting van niet-inwoners, aan het gewoon
stelsel van aanslag, met uitzondering van de uitgaven bedoeld in artikel 57 die niet worden verantwoord
door individuele fiches en een samenvattende opgave, van de kosten vermeld in artikel 53, 9° en 10°, van
108 | PAGINA

PROSPECTUS

de in artikel 53, 24°, vermelde uitgaven of voordelen, alsmede van alle andere kosten die niet werden
gedaan voor de productie of de exploitatie van het in aanmerking komend werk.

8° uitgaven die rechtstreeks verbonden zijn met de productie en de exploitatie: de uitgaven die verbonden
zijn met de creatieve en technische productie van het in aanmerking komend werk, zoals:

- kosten met betrekking tot de artistieke rechten met uitzondering van de ontwikkelingskosten van het
scenario die dateren van de periode voor de raamovereenkomst. Deze periode voorafgaand aan de
raamovereenkomst wordt in voorkomend geval aangepast overeenkomstig het zesde lid;
- lonen en andere vergoedingen van het personeel, vergoedingen van zelfstandige dienstverleners;
- kosten toegerekend aan de betaling van de acteurs, muzikanten en artistieke functies voor zover zij
bijdragen aan de interpretatie en realisatie van het in aanmerking komend werk;
- sociale lasten in verband met lonen en kosten bedoeld in het tweede en derde streepje;
- kosten van decors, rekwisieten, kostuums en attributen, die in beeld worden gebracht;
- kosten van vervoer en accommodatie, beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan 25 pct van de kosten, bedoeld
in het tweede en derde streepje;
- kosten toegewezen aan hardware en andere technische middelen;
- kosten van laboratorium en de aanmaak van de master;
- verzekeringskosten die rechtstreeks verbonden zijn met de productie;
- kosten van publicatie en van promotie eigen aan de productie: aanmaken van het persdossier,
basiswebsite, de montage van een trailer, alsook de première.
- vergoedingen betaald aan de productie-manager, de postproductie-coördinator en de line producer;

9° uitgaven die niet rechtstreeks verbonden zijn met de productie en de exploitatie: inzonderheid de
volgende uitgaven:
- de uitgaven die gerelateerd zijn aan de administratieve en financiële organisatie en begeleiding van de
audiovisuele productie;
(...)

- financiële vergoedingen en commissielonen betaald in verband met de werving van ondernemingen die
een raamovereenkomst voor de productie van een in aanmerking komend werk hebben afgesloten;
- kosten inherent aan de financiering van het in aanmerking komend werk of de sommen die werden gestort
op basis van een raamovereenkomst zoals bedoeld in 5°, met inbegrip van kosten voor juridische bijstand,
advocatenkosten, garantiekosten, administratieve kosten, commissielonen en representatiekosten;
(...)
- facturen die zijn opgesteld door de in aanmerking komende investeerder met uitzondering van facturen
van facilitaire audiovisuele bedrijven voor zover de aangerekende goederen of diensten tot de directe
productiekosten kunnen gerekend worden en voor zover de gehanteerde prijzen overeenkomen met de
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prijs die zou worden betaald als de tussenkomende vennootschappen totaal onafhankelijk van elkaar
zouden zijn;
- distributiekosten die voor rekening van de productievennootschap zijn.
Wanneer ze betrekking hebben op werkelijke prestaties, worden ook als uitgaven die niet rechtstreeks
verbonden zijn met de productie en de exploitatie van het in aanmerking komend werk aangemerkt, de
vergoedingen betaald of toegekend aan executive producers, co-producers, associate of andere producers
die niet in 8° worden bedoeld, alsmede de algemene kosten en commissielonen van de productie ten bate
van de producer, in de mate dat deze vergoedingen, kosten en commissielonen niet meer dan 18 pct.
bedragen van de productie- en exploitatie-uitgaven die in België werden gedaan;

10° Tax Shelter-attest: een fiscaal attest, of een deel van dit fiscaal attest, dat (...) op verzoek van de in
aanmerking komende productievennootschap wordt afgeleverd door de Federale Overheidsdienst
Financiën (...), volgens de modaliteiten en voorwaarden zoals bepaald in § 7 die kunnen worden aangevuld
door de Koning, op basis van de raamovereenkomst zoals bedoeld in 5° en de uitgaven gedaan voor de
financiering van de productie en de exploitatie van een in aanmerking komend werk zoals bepaald in 4°. (...)
Het Tax Shelter-attest wordt bijgehouden door de in aanmerking komende investeerder (...).

(...)

In afwijking van het eerste lid, 7°, worden, wanneer de uitgaven, voor de begunstigde, de vergoeding van
dienstverrichtingen vertegenwoordigen en wanneer de begunstigde een beroep doet op één of meerdere
onderaannemers voor de verwezenlijking van deze dienstverrichtingen, deze uitgaven slechts als in België
gedane uitgaven aangemerkt indien de vergoeding van de dienstverrichtingen van de onderaannemer of
onderaannemers 10 pct van de uitgaven niet overschrijdt. Deze voorwaarde wordt geacht te zijn vervuld
wanneer de begunstigde zich hiertoe schriftelijk heeft verbonden, zowel ten aanzien van de
productievennootschap als ten aanzien van de federale overheid.
Voor de berekening van het percentage bepaald in het tweede lid, wordt er geen rekening gehouden met de
vergoedingen van de onderaannemers welke hadden kunnen worden beschouwd als in België gedane
uitgaven indien deze onderaannemers rechtstreeks een contract zouden hebben aangegaan met de
productievennootschap.
Tenminste 70 pct. van de productie- en exploitatie-uitgaven in België zijn uitgaven die rechtstreeks
verbonden zijn met de productie en de exploitatie.
De uitgaven gedaan binnen zes maanden voorafgaand aan de ondertekening van de raamovereenkomst
voor het in aanmerking komend werk, die betrekking hebben op de productie en de exploitatie van dit in
aanmerking komend werk en die beantwoorden aan alle andere in dit artikel bedoelde voorwaarden,
worden als in aanmerking komende uitgaven beschouwd voor zover de betrokken Gemeenschap het werk
heeft erkend overeenkomstig § 7, eerste lid, 3°, eerste streepje, en voor zover de in aanmerking komende
productievennootschap kan verantwoorden waarom het noodzakelijk was dat deze uitgaven moesten
gedaan worden vóór en niet na de ondertekening.

(...)

§ 2. Ten name van de in aanmerking komende investeerder wordt de belastbare winst in het belastbaar
tijdperk waarin de raamovereenkomst is getekend, binnen de grenzen en onder de hierna gestelde
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voorwaarden voorlopig vrijgesteld ten belope van 310 pct. van de sommen waartoe de investeerder zich in
uitvoering van deze raamovereenkomst verbonden heeft voor zover deze werkelijk door die investeerder
gestort zijn binnen de drie maanden na de ondertekening van deze raamovereenkomst.

§ 3. Per belastbaar tijdperk wordt de vrijstelling als bedoeld in § 2 verleend ten belope van een bedrag
beperkt tot 50 pct, met een maximum van 750.000 EUR, van de belastbare gereserveerde winst van het
belastbaar tijdperk vastgesteld vóór de samenstelling van de vrijgestelde reserve bedoeld in § 4.
Indien een belastbaar tijdperk geen of onvoldoende winst oplevert om de sommen ter uitvoering van de
raamovereenkomst te kunnen aanwenden, wordt de voor dat belastbaar tijdperk niet verleende vrijstelling
achtereenvolgens overgedragen op de winst van de volgende belastbare tijdperken, waarbij de vrijstelling
per belastbaar tijdperk nooit hoger mag zijn dan de in het eerste lid gestelde grenzen.

(...)

§ 4. De vrijstelling die is toegekend op basis van de overgemaakte sommen in uitvoering van een
raamovereenkomst met het oog op het bekomen van een Tax Shelter-attest wordt slechts verleend en
behouden wanneer:
1° de in § 2 bedoelde vrijgestelde winst op een afzonderlijke rekening van het passief van de balans geboekt
is en blijft tot de investeerder de definitieve vrijstelling opeist overeenkomstig de in § 5 vermelde termijnen
en voorwaarden;

2° de vrijgestelde winst bedoeld in § 2 niet tot grondslag dient voor de berekening van enige beloning of
toekenning tot op de datum waarop het Tax Shelter-attest door de Federale Overheidsdienst Financiën
wordt afgeleverd;
(...)
3° het totaal van de door het geheel van in aanmerking komende investeerders daadwerkelijk gestorte
sommen in uitvoering van de raamovereenkomst met vrijstelling van winst overeenkomstig § 2, niet meer
bedraagt dan 50 pct van het totale budget van de uitgaven voor het in aanmerking komend werk en het
daadwerkelijk voor de uitvoering van dat budget werd aangewend;
4° de in § 2 vrijgestelde winst beperkt is tot 150 pct. van de uiteindelijk verwachte fiscale waarde van het
Tax Shelter-attest zoals vermeld in de raamovereenkomst.
(...)
§ 5. De vrijstelling wordt slechts definitief toegekend indien het Tax Shelter attest uiterlijk op 31 december
van het vierde jaar volgend op het jaar waarin de raamovereenkomst wordt getekend, daadwerkelijk wordt
afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Financiën.
De vrijstelling waarop aanspraak wordt gemaakt uit hoofde van ofwel de sommen die op grond van de
raamovereenkomst werkelijk betaald zijn in het in § 2, bedoelde tijdperk ofwel de fiscale waarde van het
Tax Shelter-attest, en van de in § 3, tweede lid, bedoelde overdracht, kan uiterlijk worden toegekend in het
aanslagjaar verbonden met het vierde belastbaar tijdperk dat volgt op het jaar van de ondertekening van
de raamovereenkomst.
De definitieve vrijstelling die is toegekend op basis van de gestorte sommen in uitvoering van een
raamovereenkomst en met het oog op het behalen van een Tax Shelter-attest wordt slechts toegekend
indien de investeerder bij de aangifte in de inkomstenbelastingen van het belastbaar tijdperk in de loop van
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hetwelk hij aanspraak heeft gemaakt op de definitieve vrijstelling, een kopie voegt van het Tax Shelter-attest
dat hij ontvangen heeft in overeenstemming met § 1, eerste lid, 10°, en in de mate waarin per belastbaar
tijdperk, de grens en het maximum bedoeld in § 3 nageleefd worden.

§ 6. Voor de periode verstreken tussen de datum van de eerste storting op grond van een
raamovereenkomst en het ogenblik waarop het Tax Shelter-attest (...) wordt afgeleverd, maar met een
maximum van 18 maanden, kan de in aanmerking komende productievennootschap aan de in aanmerking
komende investeerder een som storten berekend op de in het kader van de raamovereenkomst effectief
uitgevoerde betalingen die worden verricht ter verkrijging van het Tax Shelter-attest, prorata van de
verlopende dagen, en waarvan de maximumrente gelijk is aan het gemiddelde van EURIBOR 12 maanden
van de laatste dag van elke maand van het kalenderhalfjaar dat voorafgaat aan de door de in aanmerking
komende investeerder gedane stortingen, verhoogd met 450 basispunten.

§ 7. Het Tax Shelter-attest wordt slechts uitgereikt door de Federale Overheidsdienst Financiën (...) indien
aan de hieronder bepaalde modaliteiten en voorwaarden evenals aan degene die eventueel door de Koning
zijn bepaald, is voldaan:

1° de in aanmerking komende productievennootschap(...) heeft de raamovereenkomst bij de Federale
Overheidsdienst Financiën in overeenstemming met § 1, eerste lid, 5°, aangemeld;
2° de in aanmerking komende productievennootschap heeft het Tax Shelter-attest aangevraagd op basis
van de aangemelde raamovereenkomst en de uitgaven die zijn verricht voor de uitvoering van de productie
en de exploitatie van een in aanmerking komend werk zoals gedefinieerd in § 1, eerste lid, 6° en 7°;
3° de in aanmerking komende productievennootschap (...) heeft aan de Federale Overheidsdienst Financiën
samen met de aanvraag voor een Tax Shelter-attest voorgelegd:
- een document waarin de betrokken gemeenschap bevestigt dat het werk beantwoordt aan de definitie van
een in aanmerking komend werk zoals bedoeld in § 1, eerste lid, 4°, en dat, in het geval waarbij de
productievennootschap verbonden is met een televisieomroep, overeenkomstig § 1, eerste lid, 2°, tweede
lid, zij in een eerste analyse inschat of de televisieomroep geen voordelen verkrijgt die rechtstreeks
verbonden zijn met de productie of de exploitatie van het in aanmerking komend werk;
- een document waarin de betrokken gemeenschap bevestigt dat het werk is voltooid en dat de in toepassing
van dit artikel uitgevoerde globale financiering van het werk is uitgevoerd in overeenstemming met de
voorwaarde en grens bedoeld in § 4, 3°;
3° bis de televisieomroep zoals bedoeld in § 1, eerste lid, 2°, verkrijgt geen voordelen die rechtstreeks
verbonden zijn met de productie of de exploitatie van het in aanmerking komend werk;
4° tenminste 70 pct. van de kwalificerende productie- en exploitatie-uitgaven in de Europese Economische
Ruimte zijn uitgaven die rechtstreeks verbonden zijn met de productie en de exploitatie;
4° bis tenminste 70 pct. van de productie- en exploitatie-uitgaven die in België zijn gedaan, zijn uitgaven die
rechtstreeks verbonden zijn met de productie en de exploitatie;
5° de productievennootschap heeft geen achterstallen bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid op het
ogenblik van het afsluiten van de raamovereenkomst;
6° de voorwaarden bedoeld in § 4, 1° tot 3°, worden ononderbroken nageleefd;
7° alle voorwaarden die betrekking hebben op de hoedanigheid, de grens, het maximum, de termijn en
territorialiteit bedoeld in dit artikel worden nageleefd.
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In het geval dat wordt vastgesteld dat een van deze voorwaarden gedurende enig belastbaar tijdperk niet
langer wordt nageleefd of ontbreekt, wordt de voorheen vrijgestelde winst aangemerkt als winst van dat
belastbare tijdperk.
In het geval dat de in aanmerking komende investeerder op 31 december van het vierde jaar volgend op het
jaar waarin de raamovereenkomst wordt getekend, het Tax Shelter-attest niet heeft ontvangen wordt de
voorheen vrijgestelde winst aangemerkt als winst van het belastbare tijdperk tijdens hetwelk het Tax
Shelter-attest rechtsgeldig kon worden afgeleverd.
De definitieve vrijstelling is in ieder geval beperkt tot 150 pct. van de fiscale waarde van het Tax Shelterattest. Het eventuele overschot van de sommen die zijn gestort en die in aanmerking zijn genomen als
tijdelijk vrijgestelde winst overeenkomstig §§ 2 en 3 wordt beschouwd als winst van het belastbaar tijdperk
tijdens hetwelke het Tax Shelter-attest is afgeleverd.

In afwijking van artikel 416, in de gevallen bedoeld in de drie voorgaande leden, zijn de
nalatigheidsinteresten verschuldigd op de verschuldigde belasting vanaf 30 juni van het jaar dat volgt op
het aanslagjaar waarvoor de vrijstelling voor de eerste keer werd gevraagd.
De Koning kan de nadere toepassingsregels bepalen, met name voor de toekenning, de bewaring, de
overdracht, de administratie en de aanmelding van het attest.

§ 8. De fiscale waarde van het Tax Shelter-attest, zoals bedoeld in § 1, eerste lid, 10°, wordt vastgelegd,
conform de door de Koning bepaalde modaliteiten, op:
- 70 pct. van het bedrag van de in aanmerking komende productie- en exploitatie-uitgaven verricht in de
Europese Economische Ruimte en uitgevoerd voor de productie en de exploitatie van het in aanmerking
komend werk, in de mate dat deze 70 pct. van het bedrag van de uitgaven, uitgaven zijn die rechtstreeks
verbonden zijn met de productie en de exploitatie;
- met een maximum van tien negende van het bedrag dat betrekking heeft op de productie- en exploitatieuitgaven die in België werden gedaan zoals bedoeld in § 1, eerste lid, 7°, binnen een termijn van ten hoogste
18 maanden vanaf de datum van de ondertekening van de raamovereenkomst voor het bekomen van het
Tax Shelter-attest voor de productie en de exploitatie van het in aanmerking komend werk, die eventueel is
aangepast overeenkomstig § 1, zesde lid.
Voor animatiefilms en animatieseries bestemd voor televisie wordt deze termijn van 18 maanden verlengd
met zes maanden.
Indien evenwel het totaal van de in België gedane uitgaven die rechtstreeks verbonden zijn met de productie
en de exploitatie minder is dan 70 pct. van het totaal van de in België gedane productie- en exploitatieuitgaven, zal de fiscale waarde van het Tax Shelter attest proportioneel worden verminderd a rato van het
percentage van de in België gedane uitgaven die rechtstreeks verbonden zijn met de productie en de
exploitatie, in verhouding tot de vereiste 70 pct.
De som van alle fiscale waarden van de Tax Shelter attesten bedraagt per in aanmerking komend werk
maximaal 15.000.000 euro.

§ 9. De stortingen die zijn overeengekomen in het kader van een raamovereenkomst moeten in hun geheel
ten laatste drie maand voor de aflevering van het Tax Shelter-attest zijn uitgevoerd.

§ 10. De raamovereenkomst die tot doel heeft een in aanmerking komend werk te produceren bevat
verplicht:
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1° de benaming, het ondernemingsnummer, het maatschappelijk doel en de datum van de erkenning van de
in aanmerking komende productievennootschap;
2° de benaming, het ondernemingsnummer en het maatschappelijk doel van de in aanmerking komende
investeerder;
3° de benaming, het ondernemingsnummer, het maatschappelijk doel of de identiteit en het nationaal
nummer, alsook de datum van de erkenning van de in aanmerking komende tussenpersoon;

4° de identificatie en de beschrijving van het in aanmerking komend werk dat het voorwerp uitmaakt van
de raamovereenkomst;
5° de begroting van de uitgaven die nodig zijn voor het werk in kwestie, waarbij een onderscheid wordt
gemaakt tussen:
- het gedeelte dat ten laste wordt genomen door de in aanmerking komende productievennootschap;
- het gedeelte dat gefinancierd wordt door elk van de in aanmerking komende investeerders, dat reeds is
vastgelegd;
6° de overeengekomen wijze waarop de bedragen worden vergoed die bestemd zijn voor de uitvoering van
de raamovereenkomst;
7° de waarborg dat elke in aanmerking komende investeerder noch een in aanmerking komende
productievennootschap, noch een televisieomroep, noch een in de zin van artikel 11 van het Wetboek van
Vennootschappen met een in aanmerking komende productievennootschap verbonden vennootschap is;
8° de verbintenis van de productie-vennootschap:
- dat ze geen onderneming is die verbonden is met een Belgische of buitenlandse televisieomroep, of dat ze
niet als een met een Belgische of buitenlandse televisieomroep verbonden onderneming beschouwd kan
worden overeenkomstig § 1, 2°, tweede lid, gezien deze televisieomroep geen voordelen verkrijgt die
rechtstreeks verbonden zijn met de productie of de exploitatie van het in aanmerking komend werk;
- het definitieve bedrag dat (...) wordt aangewend tot uitvoering van de raamovereenkomst door de
vrijstelling van de winst te beperken tot ten hoogste 50 pct. van de begroting van de totale uitgaven van het
in aanmerking komend werk voor het geheel van de in aanmerking komende investeerders, en om alle
overeenkomstig § 2 gestorte bedragen daadwerkelijk aan te wenden voor de uitvoering van deze begroting;
- dat ten minste 70 pct. van de kwalificerende productie- en exploitatie-uitgaven in de Europese
Economische Ruimte, uitgaven zijn die rechtstreeks verbonden zijn met de productie en de exploitatie;
- dat ten minste 70 pct. van de productie- en exploitatie-uitgaven die in België werden gedaan, uitgaven zijn
die rechtstreeks verbonden zijn met de productie en de exploitatie;
- dat ten minste 90 pct. van de kwalificerende productie- en exploitatie-uitgaven die in aanmerking
genomen worden bij de berekening van de uiteindelijk verwachte fiscale waarde van het Tax Shelter attest
zoals vermeld in de raamovereenkomst, in België gedane productie- en exploitatie-uitgaven zijn, zodat deze
fiscale waarde kan worden bereikt;
- in de eindgeneriek van het werk de steun te vermelden aangebracht door de Belgische wetgever inzake de
tax shelter;
9° de verbintenis van de in aanmerking komende productievennootschap en de in aanmerking komende
tussenpersonen om de wetgeving na te leven die betrekking heeft op het tax shelter stelsel en meer in het
bijzonder, van § 12 van dit artikel.
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De Koning kan de praktische modaliteiten van uitwerking, inhoud en vorm van de raamovereenkomst
bepalen.

§ 11. Geen enkel economisch of financieel voordeel kan worden toegekend aan de in aanmerking komende
investeerder, met uitzondering van handelsgeschenken van geringe waarde in de zin van artikel 12, § 1,
eerste lid, 2°, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. De waarborg van het voltooien
van het in aanmerking komend werk en de aflevering van het Tax Shelter-attest wordt niet beschouwd als
een economisch of financieel voordeel, voor zover de in aanmerking komende investeerder, in het geval dat
deze zich beroept op deze waarborg, niet meer ontvangt dan het bedrag van de belastingen en de
nalatigheidsinteresten verschuldigd door deze investeerder in het geval van niet naleving van de
vrijstellingsvoorwaarde.
De in aanmerking komende investeerder mag geen rechten, rechtstreeks of onrechtstreeks, in het in
aanmerking komend werk bezitten of in bezit gehad hebben.
De voorgaande bepalingen doen geen afbreuk aan het recht van de in aanmerking komende investeerder
om aanspraak te maken op een eventuele aftrek als beroepskosten van de andere bedragen dan degene die
in het kader van de raamovereenkomst gestort zijn en die evenzeer betrekking hebben op de productie van
een in aanmerking komend werk, en dit binnen de voorwaarden bepaald door de artikelen 49 en volgende.
In afwijking van de artikelen 23, 48, 49 en 61, zijn de kosten en verliezen evenals de minderwaarden,
voorzieningen en afschrijvingen die betrekking hebben op de aankoop van een Tax Shelter-attest, noch
aftrekbaar als beroepskost, of -verlies, noch vrijstelbaar.

§ 12. Het aanbod van een Tax Shelter-attest door de in aanmerking komende productievennootschap of
door de in aanmerking komende tussenpersoon en de bemiddeling in raamovereenkomsten worden
uitgevoerd in overeenstemming met de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van
beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een
gereglementeerde markt.
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Bijlage 2: Erkenning Lunanime als Productievennootschap
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Bijlage 3: Erkenning Lum.Invest als Tussenpersoon
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Bijlage 4: Raamovereenkomst

RAAMOVEREENKOMST VOOR DE FINANCIERING VAN
DE PRODUCTIE VAN EEN AUDIOVISUEEL WERK

Gedaan op [datum van ondertekening]

TUSSEN :
Lunanime BVBA, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het
nummer 0439 100 984, RPR Gent, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Hof ter Mere 28,
9000 Gent, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Annemie Degryse, die handelt in haar hoedanigheid
van zaakvoerder, met het doel opgenomen in haar statuten aangehecht als Bijlage 1 en die op 23 januari
2015 werd erkend als Productievennootschap in de zin van Artikel 194ter WIB ’92,

hierna genoemd “Erkende Productievennootschap”,

EN:
xxx, vennootschap naar Belgisch recht, gevestigd te B-xxx, [adres], ingeschreven in de
Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer xxx, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door
xxx, die handelt in de hoedanigheid van zaakvoerder, met het doel opgenomen in haar statuten
aangehecht als Bijlage 3 en die beantwoordt aan de definitie opgenomen in Artikel 194ter WIB ’92.

Hierna genoemd de “Gekwalificeerde Investeerder”,

Met de tussenkomst van:

Lum.Invest BVBA, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0658.983.059, RPR Gent, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Hof ter Mere 28, 9000
Gent, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Alexander Vandeputte, die handelt in zijn hoedanigheid van
zaakvoerder, met het doel opgenomen in haar statuten aangehecht als Bijlage 2 en die op 27 juli 2016
werd erkend als in aanmerking komende tussenpersoon in de zin van Artikel 194ter WIB ’92.

Hierna genoemd de “Erkende Tussenpersoon”,

119 | PAGINA

PROSPECTUS

NA VOORAFGAANDELIJK TE HEBBEN UITEENGEZET DAT:

De Erkende Productievennootschap een audiovisuele productie produceert waarvan de karakteristieken
hierna verder worden beschreven, hierna het “AUDIOVISUELE WERK”, waarvan het erkenningsattest
als Bijlage 8 bij deze overeenkomst wordt gevoegd;

Omschrijving van het AUDIOVISUELE WERK (gekende of voorziene elementen bij ondertekening
van de overeenkomst):

•

Voorlopige werktitel: titel

•

Genre: bioscoopfilm / lange fictiefilm voor televisie in voorkomend geval in XX episoden /
documentaire / animatiereeks

•

Synopsis: beschrijving

•

Scenarist(en) : naam scenaristen

•

Regisseur: naam regisseur

•

Budgetraming: geraamde budget voor de totale film

•

Voorziene draaiperiode: geplande opnameperiode

NOOT 2 – OPTIONEEL EN AFHANKELIJK VAN DE FEITELIJKE SITUATIE

[De erkende Productievennootschap voor de realisatie van het AUDIOVISUELE WERK samenwerkt en
coproduceert met de productievennootschap ___________________ die op de voormelde productie
optreedt als gedelegeerd producent.]

De Erkende Productievennootschap voor de financiering van de productie van het AUDIOVISUELE
WERK, een beroep wenst te doen op privé-investeerders die beantwoorden aan de vereisten van het
hierna vermelde artikel 194ter WIB’92;

De Gekwalificeerde Investeerder voor de financiering van de productie van het AUDIOVISUELE
WERK, aan de Erkende Productievennootschap, financiële middelen wenst ter beschikking te stellen
met vrijstelling van de belastbare winst in overeenstemming met artikel 194ter WIB’92 tot instelling
van een fiscaal stelsel ter bevordering van de investering in de productie van audiovisuele werken;

Partijen in onderstaande raamovereenkomst de voorwaarden en modaliteiten wensen vast te leggen voor
de financiering en de wijze waarop de in het kader van onderhavige raamovereenkomst gestorte sommen
aan de Gekwalificeerde Investeerder zullen worden vergoed en de Gekwalificeerde Investeerder recht
zal hebben op de in artikel 194ter WIB’92 voorziene aftrek;
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De raamovereenkomst wordt gesloten met inachtneming van voornoemd artikel 194ter WIB’92, zoals
ingevoegd bij wet van 22 december 2003, B.S., 31 december 2003 en gewijzigd bij wet van 17 mei 2004,
B.S., 4 juni 2004, bij wet van 17 juni 2013, B.S., 28 juni 2013, bij wet van 12 mei 2014, B.S. 27 mei
2014 en bij wet van 26 mei 2016, B.S. 7 juni 2016. (zie ook Bijlage 3)

WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1.

Voorwerp

Deze raamovereenkomst heeft tot voorwerp de voorwaarden en modaliteiten vast te leggen voor de
financiering van het AUDIOVISUELE WERK, met vrijstelling van belastbare winst in
overeenstemming met artikel 194ter WIB’92 en de wijze waarop de in het kader van onderhavige
overeenkomst gestorte sommen aan de Gekwalificeerde Investeerder zullen worden vergoed.

Artikel 2.

Identificatie en beschrijving van het AUDIOVISUELE WERK

Het AUDIOVISUELE WERK, zoals hierboven nader omschreven, is een Europees audiovisueel werk
dat valt onder één van de in aanmerking komende categorieën, dat door de bevoegde diensten van de
betrokken gemeenschap is erkend als Europees werk zoals bedoeld in de richtlijn "Televisie zonder
grenzen" van 3 oktober 1989 (89/552/EEG), gewijzigd bij richtlijn 97/36/EG van 30 juni 1997 en
bekrachtigd door de Franse Gemeenschap op 4 januari 1999, door de Vlaamse Gemeenschap op 25
januari 1995 en door het Brusselse hoofdstedelijk Gewest op 30 maart 1995. Het erkenningsattest is
bijgevoegd als Bijlage 4.

Artikel 3.

Productiebudget

3.1 Het geraamde budget van de uitgaven op datum van ondertekening van onderhavige overeenkomst,
die nodig zijn voor de productie en lancering van het AUDIOVISUELE WERK, bedraagt
_(totaalbudget)______________________ EUR, onder voorbehoud van wijziging. Het daarmee
overeenstemmende (voorlopige) financieringsplan wordt als Bijlage 9 bij deze raamovereenkomst
gevoegd.

3.2 Het totaalbedrag van de uitgaven dat zal worden gefinancierd door gekwalificeerde investeerders
die aanspraak maken op de belastingvrijstelling van artikel 194ter WIB’92, zal niet meer bedragen dan
50 % van het totale productiebudget van de uitgaven van het AUDIOVISUELE WERK en zal
daadwerkelijk voor de uitvoering van het budget worden aangewend.
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3.3 Het totale bedrag dat door alle gekwalificeerde investeerders samen wordt gefinancierd in het kader
van artikel 194ter WIB’92 binnen het totale productiebudget van het AUDIOVISUELE WERK bedraagt
____________ EUR (onder voorbehoud van wijziging), waarvan de Gekwalificeerde Investeerder in
casu een bedrag van _effectief investeringsbedrag______ EUR financiert.
Het overige bedrag van ___________ EUR (deel van budget dat niet via tax shelter wordt opgehaald,
dus al de rest) van het totale productiebudget van het AUDIOVISUELE WERK wordt gefinancierd via
andere financieringsbronnen, gecoördineerd door de Erkende Productievennootschap en zijn eventuele
co-producent(en).

De nominale waarde van het Tax Shelter Attest dat de Gekwalificeerde Investeerder wenst te bekomen,
bedraagt _effectieve bedrag/48,387 x 100__ EUR.

3.4 De fiscale waarde van het tax shelter-attest dat wordt uitgereikt voor het AUDIOVISUELE WERK
is bepaald op maximum tien negende van de productie- en exploitatie uitgaven die in België werden
gedaan binnen een periode eindigend ten hoogste 18 maanden na de datum van de ondertekening van
de raamovereenkomst voor het bekomen van het tax shelter-attest voor de productie van dit werk. Voor
animatiefilms en voor animatieseries bestemd voor televisie wordt deze periode van 18 maanden
verlengd met zes maanden.

3.5 Het volledige financieringsplan van het AUDIOVISUELE WERK en de lijst met de reeds
ondertekende raamovereenkomsten is als Bijlage 7 aangehecht.

Artikel 4.

Financiering

4.1 De Gekwalificeerde Investeerder verklaart en waarborgt aan de Erkende Productievennootschap dat
hij een som ten belope van _effectief bedrag_ EUR zal overmaken aan de Erkende Tussenpersoon.

4.2
De som dient in elk geval uiterlijk binnen de 3 maanden na het afsluiten van onderhavige
overeenkomst te worden gestort op rekeningnummer _productierekening_ gehouden op naam van de
Erkende Tussenpersoon.

Indien de Gekwalificeerde Investeerder de sommen niet tijdig – zoals in deze raamovereenkomst is
bepaald, stort, is deze raamovereenkomst nietig en gaat het fiscale voordeel verloren. Bovendien zal in
dat geval de Gekwalificeerde Investeerder een schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 12 % van
het toegezegde bedrag, te betalen binnen uiterlijk twee maanden na de schriftelijke ingebrekestelling
vanwege de Erkende Productievennootschap en/of de Erkende Tussenpersoon.

Artikel 5.
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5.1

Voorlopige fiscale vrijstelling

In hoofde van de Gekwalificeerde Investeerder wordt de belastbare winst in het belastbaar tijdperk
waarin deze raamovereenkomst is getekend, binnen de grenzen en onder de in artikel 194ter WIB ‘92
gestelde voorwaarden voorlopig vrijgesteld ten belope van 310 % van de sommen waartoe de
Gekwalificeerde Investeerder zich in de loop van het belastbaar tijdperk in uitvoering van deze
raamovereenkomst heeft verbonden voor zover deze werkelijk door die Gekwalificeerde Investeerder
gestort zijn binnen de drie maanden na de ondertekening van deze raamovereenkomst en voor zover zij
niet meer bedragen dan 150% van het de nominale waarde van het aangekochte tax shelter – attest,
waarbij de voorlopige fiscale vrijstelling wordt geschat op _310%van het effectieve bedrag EUR.

5.2

Definitieve fiscale vrijstelling

De vrijstelling wordt slechts definitief toegekend indien het tax shelter-attest bedoeld in artikel 194ter
WIB ’92 § 1, eerste lid, 10° daadwerkelijk wordt afgeleverd en dit uiterlijk op 31 december van het
vierde jaar volgend op het jaar waarin deze raamovereenkomst wordt getekend, d.i. 31 december _jaar
van ondertekening + 4___.

De vrijstelling waarop aanspraak wordt gemaakt op grond van de raamovereenkomst kan uiterlijk
worden toegekend in het aanslagjaar dat verband houdt met het derde belastbaar tijdperk dat volgt op
het kalenderjaar tijdens hetwelk het tax shelter-attest aan de in aanmerking komende
productievennootschap werd afgeleverd.

De definitieve vrijstelling die is toegekend op basis van de gestorte sommen in uitvoering van een
raamovereenkomst en met oog op het behalen van een tax shelter-attest wordt slecht toegekend indien
de Gekwalificeerde Investeerder bij de aangifte op de inkomstenbelastingen van het belastbaar tijdperk
in de loop van hetwelk hij aanspraak heeft gemaakt op de definitieve vrijstelling, een kopie voegt van
het tax shelter-attest dat hij ontvangen heeft van de Erkende Productievennootschap in overeenstemming
met Artikel 194ter § 1, eerste lid, 10°,WIB ’92, en in de mate waarin per belastbaar tijdperk, de grens
en het maximum bedoeld in Artikel 194ter § 3 WIB ’92 nageleefd worden.

5.3

Rentevergoeding

Voor de periode verstreken tussen de datum van de eerste storting op grond van deze raamovereenkomst
en het ogenblik waarop het tax shelter-attest door de Erkende Productievennootschap aan de
Gekwalificeerde Investeerder wordt afgeleverd, maar met een maximum van 18 maanden, zal de
Erkende Productievennootschap aan de Gekwalificeerde Investeerder een som toekennen, berekend op
de in het kader van de raamovereenkomst effectief uitgevoerde stortingen die worden verricht ter
verkrijging van het tax shelter-attest, pro rata van de verlopen dagen, en waarvan de maximumrente
gelijk is aan het gemiddelde van EURIBOR 12 maanden van de laatste dag van elke maand van het
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kalenderhalfjaar dat voorafgaat aan de door de Gekwalificeerde Investeerder gedane storting, verhoogd
met 450 basispunten (“de Rentevergoeding”).

Een simulatie van deze Rentevergoeding wordt bijgevoegd in Bijlage 11.

De betaling van deze Rentevergoeding gebeurt op rekeningnummer: ___rekeningnummer
Gekwalificeerde Investeerder__ tenzij anders voorafgaandelijk wordt meegedeeld.

De Erkende Tussenpersoon zal in naam en voor rekening van de Erkende Productievennootschap:
-

Het bedrag van de Rentevergoeding, voorlopig geraamd op een duurtijd van 18 maanden,
voorafnemen van het bedrag van de sommen gestort door de Gekwalificeerde Investeerder
in uitvoering van deze Raamovereenkomst, en dit voorlopig geraamde bedrag van de
Rentevergoeding nog niet doorstorten aan de Productievennootschap;

-

Op het ogenblik dat het totaal bedrag aan verworven Rentevergoeding toekomend aan de
Gekwalificeerde Investeerder definitief vaststaat, dit bedrag storten aan de Gekwalificeerde
Investeerder, en het saldo van het voorafgenomen bedrag alsnog doorstorten aan de Erkende
Productievennootschap.

Artikel 6.

Verbintenissen en verklaringen van de Erkende Productievennootschap

6.1
De Erkende Productievennootschap is een naar Belgisch recht opgerichte besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de maatschappelijke zetel, de voornaamste
inrichting of zetel van bestuur of beheer in België is gevestigd.

6.2
De Erkende Productievennootschap is niet van de toepassing van de vennootschapsbelasting
uitgesloten en is erkend als in aanmerking komende Productievennootschap op 23 januari 2015 (zie
Bijlage 4).

6.3
De Erkende Productievennootschap heeft als voornaamste doel de ontwikkeling en de productie
van audiovisuele werken. Voor de volledige omschrijving van het maatschappelijk doel, wordt
verwezen naar de aangehechte statuten aangehecht als Bijlage 1.

6.4
De Erkende Productievennootschap garandeert dat het totale bedrag dat door alle
gekwalificeerde investeerders wordt gefinancierd in het kader van artikel 194ter WIB’92, beperkt is tot
ten hoogste 50 % van de begroting van het totale productiebudget van het AUDIOVISUELE WERK,
en verbindt zich ertoe om deze bedragen daadwerkelijk aan te wenden voor de uitvoering van deze
begroting.
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6.5
De Erkende Productievennootschap verbindt er zich toe om overeenkomstig artikel 194ter §1
WIB’92, in België uitgaven te doen ten belope van 90% van de nominale waarde van het tax shelterattest aangekocht op basis van onderhavige raamovereenkomst binnen een periode van ten hoogste 18
maanden (in geval van een animatiefilm: 24 maanden) vanaf de datum van afsluiting van onderhavige
overeenkomst.

De uitgaven gedaan door de Erkende Productievennootschap binnen 6 maanden voorafgaand aan de
ondertekening van onderhavige raamovereenkomst voor het AUDIOVISUELE WERK, die betrekking
hebben op de productie en de exploitatie ervan en die beantwoorden aan de voorwaarden
overeenkomstig art. 194ter WIB’92, kunnen worden als in aanmerking komende uitgaven beschouwd
voor zover de betrokken Gemeenschap het werk heeft erkend, en voor zover de Erkende
Productievennootschap kan verantwoorden waarom het noodzakelijk was dat deze uitgaven moesten
gedaan worden vóór en niet na de ondertekening.

6.6
De Erkende Productievennootschap garandeert dat ten minste 70 % van de kwalificerende
productie- en exploitatie-uitgaven in de Europese Economische Ruimte, uitgaven zijn die rechtstreeks
verbonden zijn met de productie en de exploitatie van het AUDIOVISUELE WERK.
De Erkende Productievennootschap verbindt er zich toe om overeenkomstig artikel 194ter §1 WIB’92,
minstens 70% van het in sub 3.1. vermelde globale budget van Belgische uitgaven (zijnde 90% van de
waarde van de nominale waarde van het tax shelter-attest) te besteden aan uitgaven die rechtstreeks
verbonden zijn aan het AUDIOVISUELE WERK.

6.7
De Erkende Productievennootschap mag geen televisieomroep zijn noch een onderneming die
is verbonden aan Belgische of buitenlandse televisieomroepen. De Erkende Productievennootschap
wordt evenwel niet als een met Belgische of buitenlandse televisieomroepen verbonden onderneming
beschouwd, aangezien de Erkende Productievennootschap er zich hiertoe verbindt om geen
raamovereenkomst af te sluiten in het kader van het tax shelter stelsel voor de productie van een in
aanmerking komend werk waarvoor een verbonden televisieomroep zoals voormeld voordelen zou
verkrijgen die rechtstreeks verbonden zijn met de productie of de exploitatie van het in aanmerking
komend werk. Deze voorwaarde wordt geacht te zijn vervuld wanneer de Erkende
Productievennootschap zich hiertoe schriftelijk heeft verbonden, zowel ten aanzien van de
Gekwalificeerde Investeerder in de raamovereenkomst als ten aanzien van de federale overheid in de
erkenningsaanvraag, hetgeen de Erkende Productievennootschap hiermee uitdrukkelijk doet en
bevestigt gedaan te hebben

6.8
De Erkende Productievennootschap heeft de Gekwalificeerde Investeerder op het
hiernavolgende expliciet gewezen en deze bevestigt dit te kennen en te aanvaarden:

Per belastbaar tijdperk wordt de vrijstelling verleend ten belope van een bedrag beperkt tot 50 %, met
een maximum van 750.000 EUR, van de belastbare gereserveerde winst van het belastbaar tijdperk van
de Gekwalificeerde Investeerder vastgesteld vóór de samenstelling van de vrijgestelde reserve hierna
omschreven.
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Indien een belastbaar tijdperk geen of onvoldoende winst oplevert om de sommen ter uitvoering van de
raamovereenkomst te kunnen aanwenden, wordt de voor dat belastbaar tijdperk niet verleende
vrijstelling achtereenvolgens overgedragen op de winst van de volgende belastbare tijdperken, waarbij
de vrijstelling per belastbaar tijdperk nooit hoger mag zijn dan de in het vorige lid gestelde grenzen.

De vrijstelling die is toegekend op basis van de overgemaakte sommen in uitvoering van een
raamovereenkomst met het oog op het bekomen van een tax shelter-attest wordt slechts verleend en
behouden wanneer:
1° de in art. 6.8 bedoelde vrijgestelde winst op een afzonderlijke rekening van het passief van de balans
geboekt is en blijft tot op de datum waarop het tax shelter-attest door de Erkende Productievennootschap
aan de Gekwalificeerde Investeerder wordt afgeleverd;

2° de vrijgestelde winst niet tot grondslag dient voor de berekening van enige beloning of toekenning
tot op de datum waarop het tax shelter-attest door de Erkende Productievennootschap aan de
Gekwalificeerde Investeerder wordt afgeleverd; en

3° het totaal van de door het geheel van alle in aanmerking komende gekwalificeerde investeerders, die
een overeenkomst hebben afgesloten, daadwerkelijk gestorte sommen in uitvoering van een
raamovereenkomst met vrijstelling van winst niet meer bedraagt dan 50 % van het totale budget van de
kosten voor het in aanmerking komend AUDIOVISUELE WERK en het daadwerkelijk voor de
uitvoering van dat budget werd aangewend;

4° de vrijgestelde winst beperkt is tot 150 % van de uiteindelijk verwachte fiscale waarde van het tax
shelter-attest zoals vermeld in art. 3.3.

5° ten minste 70 % van de productie- en exploitatie uitgaven die in België voor het AUDIOVISUELE
WERK worden gemaakt, kosten zijn die rechtstreeks verbonden zijn met de productie en exploitatie;

Indien evenwel het totaal van de productie- en exploitatie uitgaven die in België rechtstreeks voor het
AUDIOVISUELE WERK worden gemaakt, minder is dan 70 %, zal de fiscale waarde van het tax shelter
attest proportioneel worden verminderd a rato van het percentage van de in België gedane uitgaven die
rechtstreeks verbonden zijn met de productie en de exploitatie, in verhouding tot de vereiste 70 %.

6 ° ten minste 90 % van de productie- en exploitatie uitgaven die voor de berekening van de verwachte
definitieve fiscale waarde van het tax shelter attest in aanmerking worden genomen, betreffen in België
gedane productie- en exploitatie uitgaven voor het AUDIOVISUELE WERK, zodat de fiscale waarde
kan worden bereikt;

7 ° in de aftiteling van het AUDIOVISUEEL WERK de door de Belgische wetgever gecreëerde Tax
Shelter steun wordt genoemd;
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8 ° de vrijgestelde winst van de Gekwalificeerde Investeerder beperkt is tot 150 % van de uiteindelijk
verwachte fiscale waarde van het tax shelter attest.

De vrijstelling wordt slechts definitief toegekend indien het definitieve tax shelter-attest daadwerkelijk
wordt afgeleverd en dit uiterlijk op 31 december van het vierde jaar volgend op het jaar waarin de
raamovereenkomst wordt getekend.

6.9
De Erkende Productievennootschap verbindt zich ertoe om uiterlijk op 31 december van het
vierde jaar volgend op het jaar van ondertekening van de Raamovereenkomst aan de Gekwalificeerde
Investeerder het tax shelter attest over te maken uitgaande van de FOD Financiën, dat verklaart dat de
globale financiering van het AUDIOVISUELE WERK in het kader van artikel 194ter WIB’92 met
naleving van de in de wet bepaalde voorwaarden en grenzen is uitgevoerd, in het bijzonder de
voorwaarden inzake de kosten en uitgaven in België en de in de artikel 6 bepaalde voorwaarden en
grenzen.
De Erkende Productievennootschap kan deze attesten enkel afleveren op voorwaarde dat de
Gekwalificeerde Investeerder die aanspraak maakt op de toekenning en het behoud van de
belastingvrijstelling, bedoelde sommen werkelijk heeft betaald binnen een termijn van drie maanden
vanaf de datum van ondertekening van de raamovereenkomst en alle andere voorwaarden zoals vermeld
in deze raamovereenkomst en artikel 194ter WIB’92 heeft nageleefd.

6.10 De Erkende Productievennootschap verklaart dat de Gekwalificeerde Investeerder op geen
enkele wijze inspraak kan eisen in de artistieke creatie, productionele en inhoudelijke uitwerking van
het AUDIOVISUELE WERK.

6.11 De Erkende Tussenpersoon zal deze raamovereenkomst uiterlijk binnen de dertig dagen volgend
op de ondertekening ervan aanmelden bij de Federale Overheidsdienst Financiën.

6.12 De Erkende Productievennootschap en de Erkende Tussenpersoon verbinden er zich toe om de
wetgeving na te leven die betrekking heeft op het tax shelter stelsel en meer in het bijzonder, artikel
194ter § 12 WIB ’92 houdende dat het aanbod van een tax shelter-attest door de Erkende
Productievennootschap en de bemiddeling door de Erkende Tussenpersoon worden uitgevoerd in
overeenstemming met de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten
en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt..

6.13 De Erkende Productievennootschap verbindt er zich toe om de wetgeving na te leven die
betrekking heeft op het tax shelter stelsel en meer in het bijzonder, dat zij niet als een met Belgische of
buitenlandse televisieomroepen verbonden onderneming wordt beschouwd, aangezien zij er zich toe
verbindt om geen raamovereenkomst af te sluiten in het kader van het tax shelter stelsel voor de
productie van een in aanmerking komend werk waarvoor een televisieomroep zoals voormeld voordelen
zou verkrijgen die rechtstreeks verbonden zijn met de productie of de exploitatie van het in aanmerking
komend werk.
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Artikel 7.

Verbintenissen en verklaringen van de Gekwalificeerde Investeerder

7.1
De Gekwalificeerde Investeerder is een naar Belgisch recht opgerichte vennootschap waarvan
de maatschappelijke zetel, de voornaamste inrichting of zetel van bestuur of beheer in België is
gevestigd [dan wel een Belgische inrichting van een belastingplichtige bedoeld in artikel 227, 2° WIB
‘92], andere dan een in aanmerking komende productievennootschap zoals bedoeld in artikel 194ter §1,
2° WIB ’92 (of een gelijkaardige productievennootschap die niet erkend is); of een overeenkomstig
artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen hiermee verbonden vennootschap; of een
televisieomroep.

7.2
De Gekwalificeerde Investeerder is niet van de toepassing van de vennootschapsbelasting
uitgesloten.

7.3
De Gekwalificeerde Investeerder heeft niet als voornaamste doel de ontwikkeling en de
productie van audiovisuele werken. Voor de omschrijving van het maatschappelijk doel van de
Gekwalificeerde Investeerder wordt verwezen naar de statuten die als Bijlage 3 bij onderhavige
overeenkomst zijn gevoegd.

7.4
De Gekwalificeerde Investeerder waarborgt en verklaart dat hij geen Belgische of buitenlandse
televisieomroep noch daarmee verbonden is, en tevens geen producent is van audiovisuele producties
noch daarmee verbonden is.

7.5
De Gekwalificeerde Investeerder die geldmiddelen aan de Erkende Productievennootschap ter
beschikking heeft gesteld, waarborgt en verklaart dat hij of naar gelang het geval, zijn Belgische
inrichting, geen kredietinstelling is.

7.6
De Gekwalificeerde Investeerder verklaart op de hoogte te zijn van de voorwaarden waaronder
hij aanspraak kan maken op de belastingvrijstelling op grond van artikel 194ter WIB’92. De op het
ogenblik van de ondertekening van de onderhavige overeenkomst van kracht zijnde wettelijke
bepalingen, worden als Bijlage 4 de onderhavige overeenkomst gevoegd.

7.7
De Gekwalificeerde Investeerder erkent en aanvaardt dat hij op geen enkele wijze inspraak zal
hebben in de artistieke creatie, productionele en inhoudelijke uitwerking van het AUDIOVISUELE
WERK.

7.8
De Gekwalificeerde Investeerder erkent dat hem in het kader van deze raamovereenkomst geen
enkel economisch of financieel voordeel kan worden toegekend, met uitzondering van
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handelsgeschenken van geringe waarde in de zin van artikel 12, § 1, eerste lid, 2°, van het Wetboek van
de belasting over de toegevoegde waarde. De waarborg van het voltooien van het in aanmerking komend
werk en de aflevering van het tax shelter-attest wordt niet beschouwd als een economisch of financieel
voordeel, voor zover de in aanmerking komende Gekwalificeerde Investeerder, in het geval dat deze
zich beroept op deze waarborg, niet meer ontvangt dan het bedrag van de belastingen en de moratoire
interesten verschuldigd door deze Gekwalificeerde Investeerder in het geval van niet-naleving van de
vrijstellingsvoorwaarde. De voorgaande bepalingen doen geen afbreuk aan het recht van de
Gekwalificeerde Investeerder om aanspraak te maken op een eventuele aftrek als beroepskosten van de
andere bedragen dan degene die in het kader van deze raamovereenkomst gestort zijn en die evenzeer
betrekking hebben op de productie van een in aanmerking komend werk, en dit binnen de voorwaarden
bepaald door artikelen 49 en volgende WIB’92.

Artikel 8.

Aansprakelijkheid van de Erkende Productievennootschap – schadevergoeding

8.1
De Erkende Productievennootschap zal de Gekwalificeerde Investeerder in de hierna bepaalde
mate vergoeden voor de door de Gekwalificeerde Investeerder geleden schade die haar oorzaak vindt in
een schending van of onjuistheid in de door de Erkende Productievennootschap krachtens artikel 6 van
deze overeenkomst gegeven verbintenissen en verklaringen.

8.2
De Gekwalificeerde Investeerder zal in de hierna bepaalde mate aanspraak kunnen maken op
schadevergoeding, in geval het AUDIOVISUELE WERK niet wordt geproduceerd of voltooid of niet
wordt voltooid uiterlijk op 31 december van het vierde jaar na het jaar van ondertekening van
onderhavige raamovereenkomst, indien zulks zijn oorzaak vindt in een aan de Erkende
Productievennootschap toerekenbare tekortkoming. In geval van een dergelijke ernstige wanprestatie in
hoofde van de Erkende Productievennootschap kan de Gekwalificeerde Investeerder deze overeenkomst
eigenmachtig zonder voorafgaande tussenkomst van de rechter bij wijze van eenvoudige kennisgeving
conform artikel 8.5 ontbinden.

8.3
Geen schadevergoeding is verschuldigd indien de Erkende Productievennootschap door
overmacht verhinderd is geworden datgene te geven of te doen waartoe hij zich had verbonden (artikel
1148 Burgerlijk Wetboek). Er is sprake van overmacht wanneer het niet nakomen het gevolg is van een
vreemde oorzaak die niet kan worden toegerekend aan de Erkende Productievennootschap en
laatstgemelde niet te kwader trouw heeft gehandeld.

8.4
De Erkende Productievennootschap is enkel aansprakelijk en gehouden tot enige
schadevergoeding in de gevallen vermeld in artikel 8.1 en 8.2. Het bedrag van de schadevergoeding
waarop de Gekwalificeerde Investeerder in de voorgaande gevallen aanspraak maakt, is beperkt tot het
bedrag van de daadwerkelijk door de fiscale administratie opgelegde verwijlinteresten en
belastingverhoging op het gedeelte van de belasting dat proportioneel verband houdt met de bij
toepassing van onderhavige overeenkomst voorheen vrijgestelde winst, voor zover de verwijlinteresten
en belastingverhoging niet toe te schrijven zijn aan een nalatigheid van de Gekwalificeerde Investeerder
bij de vervulling van haar fiscale verplichtingen. De Erkende Productievennootschap en de
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Gekwalificeerde Investeerder verbinden zich ertoe om al wat redelijkerwijze mogelijk is te doen om de
omvang van de eventuele schade van de Gekwalificeerde Investeerder te vermijden of te beperken.
De Erkende Productievennootschap heeft voor de dekking van deze aansprakelijkheid een verzekering
afgesloten, zoals bijgevoegd in Bijlage 12.

8.5
Indien de Gekwalificeerde Investeerder verhaal wenst uit te oefenen conform art. 8.2 , zal hij de
Erkende Productievennootschap schriftelijk, per aangetekende brief in gebreke stellen met vermelding
van de inbreuk of omstandigheid waarvoor hij verhaal wenst uit te oefenen en met vermelding van het
bedrag dat hij overeenkomstig voorgaande bepalingen als schadevergoeding vordert.

8.6
Elk verzoek tot schadeloosstelling zal slechts geldig zijn voor zover de Gekwalificeerde
Investeerder de Erkende Productievennootschap overeenkomstig voorgaande artikelen in kennis heeft
gesteld uiterlijk binnen vier jaar vanaf 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarnaar het aanslagjaar
wordt genoemd waarvoor de belasting die verband houdt met de bij toepassing van onderhavige
overeenkomst voorheen vrijgestelde winst wettelijk verschuldigd is.

8.7
Buiten de hiervoor genoemde gevallen, kan de Erkende Productievennootschap door de
Gekwalificeerde Investeerder niet tot enige schadevergoeding worden aangesproken.

Artikel 9.

Mededelingen & Kennisgevingen

Tenzij anders bepaald, gebeuren alle mededelingen of kennisgevingen ingevolge deze overeenkomst,
per gewoon of aangetekend schrijven, per fax of per e-mail

Voor de Erkende Productievennootschap:

Adres: Hof Ter Mere 28 – 9000 Gent
Email: mail@lunanime.be

Voor de Erkende Tussenpersoon:

Adres: Hof Ter Mere 28 – 9000 Gent
Email: info@luminvest.be

Voor de Gekwalificeerde Investeerder:
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Adres:
Email:

Artikel 10.

Continuïteit

Partijen verklaren ingeval van betwisting niets te zullen ondernemen dat de productie, distributie en
promotie van het AUDIOVISUELE WERK in het gedrang zou kunnen brengen tot na een definitief
geworden uitspraak van de bevoegde rechtbank.

Artikel 11.

Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

Huidige overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil betreffende de uitvoering,
interpretatie, beëindiging of ontbinding behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de hoven en
rechtbanken te Gent.

*

*

*

Handtekeningpagina volgt
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Opgemaakt te Gent, op ______(datum)______, in drie exemplaren, waarvan elke partij erkent één
exemplaar te hebben ontvangen.

(Voorgaande bladzijden paraferen en de laatste bladzijde ondertekenen)

__________________________________
Voor de Gekwalificeerde Investeerder,

__________________________________
Voor de Erkende Productievennootschap,
Annemie Degryse, Zaakvoerder,

__________________________________
Voor de Erkende Tussenpersoon,
Alexander Vandeputte, Zaakvoerder,
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Te paraferen bijlagen:

1. Gecoördineerde statuten van de Erkende Productievennootschap;
2. Gecoördineerde statuten van de Erkende Tussenpersoon;
3. Gecoördineerde statuten van de Gekwalificeerde Investeerder;
4. Wettelijke bepalingen inzake de belastingvrijstelling overeenkomstig artikel 194ter WIB’92.;
5. Erkenning van de Erkende Productievennootschap;
6. Erkenning van de Erkende Tussenpersoon;
7. Beschrijving van het AUDIOVISUELE WERK;
8. Erkenningsattest van het AUDIOVISUELE WERK;
9. Het volledige financieringsplan van het AUDIOVISUELE WERK en de lijst met de reeds
ondertekende raamovereenkomsten;
10. Voorbeeld van de berekening van het fiscaal voordeel voor de Gekwalificeerde Investeerder;
11. Simulatie van het rendement voor de Gekwalificeerde Investeerder;
12. Verzekering/waarborg van het tax shelter risico.
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Bijlage 5: Statuten van Lum.Invest
A- IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP
1. Naam:
De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als
naam "Lum.Invest".
2. Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
3. Zetel.
De vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Hof ter Mere 28.
4. Doel.
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
of in samenwerking, zowel in België als in het buitenland, alle om het even welke commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op:
- alle verrichtingen en dienstverleningen, waaronder bemiddeling, die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het door Artikel 194ter Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992 beoogde Tax Shelter-mechanisme, alsook alle verrichtingen en
dienstverleningen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op alle andere
gelijkaardige vrijstellingsmechanismen die reeds bestaan of in de toekomst kunnen worden
ingevoerd;
- alle verrichtingen inzake productie, realisatie, distributie, exploitatie, verkoop, import en
export, huur, leningen, verwerving, financiering van audiovisuele werken, ongeacht de
exploitatiewijze ervan;
- elke verwerving, aankoop, verkoop, overdracht, licentie, exploitatie en elke andere om
het even welke vorm van beheer van alle intellectuele rechten en de opbrengsten die daaruit
voortvloeien, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merken, octrooien, databestanden,
informaticaprogramma’s, rechten op ontvangsten die daaruit voortvloeien, enz.;
- alle consultancyverrichtingen of verlening van financiële, administratieve, informatica-,
strategische, organisatorische, logistieke, evenementen-, opleidings-, bestuurs- of andere
diensten met betrekking tot bovenvermelde verrichtingen;
- advies, opleiding, technische expertise en bijstand in voormelde domeinen;
- adviesverlening aangaande de organisatie en het bestuur van ondernemingen actief in
bovenvermelde domeinen, de vertegenwoordiging en de tussenkomst als bemiddelaar;
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle burgerlijke, financiële,
commerciële, roerende of onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks,
volledig of gedeeltelijk, betrekking hebben op één of ander onderdeel van haar doel, of die de
verwezenlijking ervan kunnen ontwikkelen of vergemakkelijken.
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De vennootschap mag door middel van inbreng, fusie, intekening of op elke andere wijze
een belang nemen in elke onderneming, vereniging of vennootschap die een gelijkaardig, analoog
of verwant doel heeft of de verwezenlijking van haar doel, zelfs onrechtstreeks, kan
vergemakkelijken of bevorderen. Zo kan ze ook alle samenwerkings-, rationaliserings-,
oprichtings- en onderzoeksovereenkomsten sluiten.
Ze mag krediet verstrekken aan alle vennootschappen en/of natuurlijke personen en voor
hen borg staan (zakelijk en/of persoonlijk).
Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.
B-KAPITAAL - VOLSTORTING - WINSTVERDELING
5. Kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
Het is verdeeld in honderd zesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde, maar met een
fractiewaarde van één/honderdzesentachtigste (1/186-ste) van het kapitaal.
6. Bestemming van de winst.
Het batig saldo dat de jaarrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de
nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap
uit. Van deze winst wordt ten minste een/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te
vormen totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over de reservering of
uitkering van het saldo beslist de algemene vergadering.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar
het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou
dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
De zaakvoerders bepalen het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden
uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden binnen het jaar na de algemene vergadering waarop
het bedrag is vastgesteld.
De dividenden die niet geïnd zijn, verjaren na verloop van vijf jaren.
7. Verdeling netto-actief na ontbinding.
Bij ontbinding van de vennootschap zal de zaakvoerder, of in voorkomend geval de
aangestelde vereffenaar, overgaan tot de vereffening van de vennootschap. Na aanzuivering van
alle kosten, lasten en schulden der vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe,
wordt het netto-actief onder de vennoten verdeeld. Hierbij wordt in voorkomend geval rekening
gehouden met de verschillende mate van volstorting van de verschillende aandelen.
C- BESTUUR VENNOOTSCHAP-MACHTEN ZAAKVOERDERS
8. Omvang bevoegdheden zaakvoerders
Elke zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ten overstaan van derden zal de vennootschap verbonden zijn door de enkele
handtekening van één zaakvoerder.
D- BOEKJAAR - ALGEMENE VERGADERING
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9. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
10. Jaarlijkse algemene vergadering
De jaarlijkse algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet elk
jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand april om 14u. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Daarnaast
kunnen extra algemene vergaderingen op verzoek van het bestuursorgaan samengeroepen
worden.
11. Voorwaarden tot toelating en uitoefening van stemrecht op de jaarvergadering
De oproepingen voor de algemene vergadering worden vijftien dagen op voorhand bij een
ter post aangetekende brief toegezonden aan de vennoten, de houders van certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en
eventueel aangestelde commissarissen, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en
schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
De oproeping bevat de agenda van de vergadering en de krachtens de wet aan voormelde
personen mee te delen documenten (jaarrekening, eventueel jaarverslag en verslag commissaris)
en geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen
individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander
communicatiemiddel te ontvangen.
De vennoten, die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten vijf dagen voor de
vergadering hun voornemen met gewone brief, aan de zetel van de vennootschap gericht, bekend
maken. De zaakvoerders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de
toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer alle vennoten aanwezig zijn en met
éénparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen
beraadslagen en hierover met de vereiste meerderheid besluiten.
12. Notulen
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt. De
notulen bevatten een beknopt verslag van het verloop van de vergadering.
De notulen worden aan het einde van de vergadering ondertekend door de voorzitter en
de vennoten die het vragen.
Van elke buitengewone algemene vergadering, die voor notaris wordt gehouden, wordt
een authentiek proces-verbaal opgemaakt.
13. Vertegenwoordiging.
De vennoten mogen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet vennoot, en drager van een schriftelijke volmacht waarvan de vorm
door de zaakvoerders bepaald wordt. Minderjarigen en rechtspersonen worden door hun
voogden of wettelijke vertegenwoordigers vertegenwoordigd.
14. Stemming per brief.
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Het is elke vennoot toegestaan zelf niet op de algemene vergadering aanwezig te zijn, en
in de plaats per brief zijn stem uit te brengen. Deze wijze van stemming zal echter enkel toegelaten
zijn, als in de oproeping tot de algemene vergadering, naast de agenda, eveneens de door de
zaakvoerders voorgestelde beslissingen vermeld zijn.
Deze brief dient aangetekend verzonden te worden en uiterlijk de dag voor de algemene
vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.
De brief dient om geldig te zijn, behoudens de naam, voornaam, en woonplaats van de
vennoot volgende vermeldingen te bevatten : hij dient de agenda te hernemen, en per agendapunt
de door de zaakvoerder(s) voorgestelde beslissing. Daarnaast dient klaar en duidelijk per
beslissing eigenhandig de woorden "VOOR", "TEGEN" of "ONTHOUDING" in onuitwisbare inkt
geschreven te worden. Om geldig te zijn dient één van die drie woorden bij elke beslissing vermeld
te zijn. Het ontbreken van een stem voor één agendapunt, maakt de stem voor elk agendapunt
ongeldig.
De brief dient door de vennoot ondertekend te zijn.
15. Stemkracht.
Elk aandeel geeft recht op één stem. De besluiten worden met eenvoudige meerderheid
van stemmen (meer voor- dan tegenstemmen) genomen, behoudens de wettelijke beschikkingen
ter zake bij de buitengewone algemene vergadering. Bij gelijkheid van stemmen wordt het
voorstel verworpen.

E- RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN VENNOTEN
16. Aandelen en aandelenregister.
Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
In de zetel van de vennootschap wordt een register van de aandelen gehouden, waarin
wordt aangetekend:
1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem
toebehorende aandelen;
2. de gedane stortingen;
3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend
door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de
zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.
De eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door de oprichtingsakte en de akte
van kapitaalverhoging alsmede, na overdracht of overgang, door de inschrijving in voormeld
register. De overdrachten en overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden
vanaf de datum van inschrijving in het register van de aandelen. Elke vennoot of belanghebbende
derde kan van dat register inzage nemen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan
de houders van de aandelen.
17. Opvraging van de stortingen.
De zaakvoerder doet opvraging van de stortingen op de aandelen die bij hun intekening
niet volledig afbetaald werden. Hij bepaalt de tijdstippen van de stortingen en stelt het bedrag
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vast in een bericht dat minstens dertig dagen voor het tijdstip, vastgesteld voor de storting, per
aangetekend schrijven wordt verzonden.
22
De vennoot die, na het verstrijken van deze opzegging, nalaat elke op de aandelen
gevraagde storting te doen, moet aan de vennootschap intresten vergoeden die, vanaf de dag van
de opeisbaarheid van de storting, berekend worden tegen de wettelijke intrestvoet vermeerderd
met drie ten honderd. Daarenboven mag de zaakvoerder, nadat een tweede bericht gedurende
een maand zonder resultaat is gebleven, de vennoot vervallen verklaren en zijn effecten doen
verkopen, onverminderd het recht het verschuldigd gebleven bedrag en elke schadevergoeding
en gebeurlijke intresten van hem te vorderen.
De zaakvoerder mag de vennoten toelating geven hun aandelen vervroegd te volstorten;
in dit geval bepaalt hij de voorwaarden onder dewelke de vervroegde stortingen toegelaten zijn.
Het uitoefenen van de rechten, verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet
werden verricht, wordt opgeschort zolang deze stortingen, regelmatig opgevraagd en opeisbaar,
niet gedaan werden.
18. Ondeelbaarheid.
Indien een aandeel aan verscheidene personen toebehoort, is de uitoefening van de eraan
verbonden rechten geschorst, totdat een enkele persoon schriftelijk aangewezen is als eigenaar
van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.
19. Vervreemding van de aandelen.
1) Behoudens hetgeen bepaald is ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden
volgende regels:
De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de
levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van
de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten
waarvan de overdracht is voorgesteld.
2) De vennoot, die door een weigering zijn aandelen niet onder de levenden kan
overdragen, kan tegen de weigering van overdracht opkomen voor de bevoegde rechtbank (van
de zetel van de vennootschap), in kort geding, na behoorlijke dagvaarding van diegenen die zich
tegen de weigering verzetten. Wanneer de weigering door de rechtbank willekeurig wordt
geoordeeld, dan hebben de vennoten die zich verzet hebben, drie maanden te rekenen van de
beschikking, om koper(s) te vinden voor de prijs en voorwaarden zoals hierna vermeld bij
overgang van aandelen na overlijden.
3) De erfgenamen of legatarissen die als vennoot geweigerd worden bij overgang van
aandelen door overlijden, hebben recht op de waarde van de aandelen. Zij mogen de afkoop ervan
vragen bij een ter post aangetekende brief, die gericht wordt aan de zaakvoerder van de
vennootschap, waarvan deze onmiddellijk een afschrift aangetekend toezendt aan de
onderscheiden vennoten.
4) De zaakvoerder zal, bij aanvraag tot afkoop overeenkomstig voormelde littera 2 en 3,
de waarde van de aandelen bepalen aan de hand van de laatste jaarrekening, rekening houdend
met eventuele niet uitgedrukte min- of meerwaarden.
Indien de verkoper niet akkoord gaat met de vastgestelde koers van het aandeel wordt het
geschil onderworpen aan twee scheidsrechters, één aangesteld door de zaakvoerder en één door
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de verkoper. Indien de twee scheidsrechters niet tot een akkoord komen, stellen zij in gemeen
akkoord een derde scheidsrechter aan, die beslist. Tegen deze laatste beslissing is geen verhaal
of beroep mogelijk. De kosten van de arbitrageprocedure worden bij gelijke helften verdeeld
tussen de koper en verkoper van de aandelen.
De andere vennoten zullen een voorkeurrecht tot aankoop genieten op deze af te kopen
aandelen, elk in verhouding tot zijn aantal aandelen. Als een vennoot zijn voorkeurrecht niet
uitoefent, hebben de overige vennoten voorkeurrecht om deze aandelen wederom in verhouding
met hun aantal aandelen te kopen. Indien geen enkel vennoot van zijn voorkeurrecht gebruik
wenst te maken, kan de algemene vergadering beslissen dat de vennootschap de te koop
aangeboden aandelen inkoopt of een andere koper voor de aandelen voorstellen.
Indien op voorgaande wijze geen koper is gevonden, binnen de drie maanden na de
aanvraag of beschikking, hebben de erfgenamen, legatarissen of overdragers het recht de
vervroegde ontbinding van de vennootschap te vorderen.
5) De betaling van de prijs van de aandelen dient binnen de vier maanden na de beslissing
van afkoop gebeurd te zijn, tenzij de koper een afbetaling in termijnen heeft gevraagd. In
voorkomend geval kan aan de koper een afbetaling in termijnen toegestaan worden die echter
niet over een langere periode dan vijf jaar na de beslissing van afkoop kan lopen en mits een
bankwaarborg ter garantie van de betalingen aan de verkoper te kunnen voorleggen. Bovendien
zal de prijs worden verhoogd met een rente gelijk aan de wettelijke intrest, verlaagd met twee ten
honderd. Bij laattijdige betaling zal de koper aan de verkoper intresten vergoeden die, vanaf de
dag van de opeisbaarheid van de storting, berekend worden tegen de wettelijke interest,
vermeerderd met drie ten honderd.
20. Vruchtgebruik op aandelen.
Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, en tenzij de vruchtgebruiker en de
bloot-eigenaar één van beiden bij geschrift aanwijzen, worden de aan het aandeel verbonden
rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Bij een kapitaalverhoging met uitoefening van voorkeurrecht komt het voorkeurrecht aan
de vruchtgebruiker toe. De door hem ingetekende aandelen horen hem in volle eigendom toe.
21. Oproeping algemene vergadering.
Wanneer een of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, moeten de zaakvoerders een algemene
vergadering samenroepen, met minstens de aangevraagde onderwerpen als agendapunten.
22. Minderheidsvordering.
Een vordering tegen de zaakvoerders van de vennootschap kan voor rekening van de
vennootschap door minderheidsvennoten worden ingesteld, wanneer die op de dag waarop de
algemene vergadering zich uitspreekt over de aan de zaakvoerders te verlenen kwijting, effecten
bezitten die ten minsten tien procent vertegenwoordigen van de stemmen verbonden aan het
geheel van de op die dag bestaande effecten. Die vordering kan enkel worden ingesteld door
personen die de kwijting niet hebben goedgekeurd en door personen die de kwijting wel hebben
goedgekeurd maar waarvan blijkt dat zij ongeldig is.
23. Uitsluiting en uittreding van vennoten
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Uitsluiting: Eén of meer vennoten die gezamenlijk aandelen bezitten die dertig procent
van de stemmen of dertig procent van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen,
kunnen om gegronde redenen in rechte vorderen dat een vennoot zijn aandelen aan de eisers
overdraagt.
Uittreding: Iedere vennoot kan om gegronde redenen in rechte vorderen dat zijn aandelen worden
overgenomen door de vennoten op wie deze gegronde redenen betrekking hebben.
24. Individueel controlerecht.
Zolang de vennootschap voldoet aan de criteria bepaald in het wetboek van
vennootschappen betreffende de boekhouding en de jaarrekening, heeft elke vennoot individueel
de controlebevoegdheid zoals omschreven in het wetboek van vennootschappen. De vennoot kan
zich hierbij laten vertegenwoordigen door een accountant.
Zodra de vennootschap de drempelbedragen vermeld in paragraaf 1 van dit artikel
overschrijdt, of indien de algemene vergadering daartoe onverplicht besluit, wordt de controle op
de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het
wetboek van vennootschappen en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de
jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissaris wordt benoemd door
de algemene vergadering van vennoten onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

F-BESTUURSORGAAN
25. Statuut van de zaakvoerder(s)
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten en
al dan niet bezoldigd. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde tijd
of zonder beperking van duur. De zaakvoerders die door de vennoten zonder beperking van duur
zijn benoemd in de akte van oprichting (en enkel in die akte), worden geacht benoemd te zijn voor
de duur van de vennootschap. Hun opdracht kan enkel worden herroepen ofwel met een
meerderheid zoals vereist bij statutenwijzigingen ofwel met een gewone meerderheid maar dan
slechts om gewichtige redenen.
De zaakvoerders kunnen natuurlijke of rechtspersonen zijn, al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke
persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in
naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht
van de vaste vertegenwoordiger, gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze
opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Iedere zaakvoerder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het college van
zaakvoerders of als er maar één zaakvoerder is aan de algemene vergadering. Hij is wel verplicht
na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan
worden voorzien.
De omvang van de bevoegdheden van de zaakvoerders is geregeld bij artikel 8 van
onderhavige statuten.
26. Zetelverplaatsing.
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Zowel het adres als de zetel kunnen in België zonder statutenwijziging verplaatst worden
bij besluit van de zaakvoerder(s), tenzij als gevolg daarvan de vennootschap onderworpen zou
worden aan een nieuw wettelijk regime wat betreft het taalgebruik.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s), in België of in het
buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en
bijkantoren oprichten.
27. Vergoeding van de zaakvoerder.
Het mandaat van zaakvoerder is principieel kosteloos. Maar de algemene vergadering kan
de zaakvoerders, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging toekennen,
waarvan het bedrag jaarlijks opnieuw wordt vastgesteld op de jaarvergadering en dat ten laste
komt van de vennootschap.
28. Verantwoordelijkheid van de zaakvoerders.
De zaakvoerders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de
vennootschap. Zij zijn overeenkomstig het gemeen recht verantwoordelijk voor de vervulling van
hun taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun bestuur.
Zij zijn jegens de vennootschap en jegens derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade
die het gevolg is van overtreding van het wetboek van vennootschappen of van de statuten.
In geval van faillissement van de vennootschap kunnen de zaakvoerders -overeenkomstig
de wet- persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk worden verklaard voor het geheel of een deel van
de schulden indien komt vast te staan dat een door hen begane, kennelijk grove fout, heeft
bijgedragen tot het faillissement.
29. Bescherming van het kapitaal.
Ingeval het netto-actief daalt tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal,
moet -overeenkomstig artikel 332 wetboek van vennootschappen- de buitengewone algemene
vergadering binnen de twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of had moeten vastgesteld
worden, bijeenkomen -na oproeping door de zaakvoerders- om te beraadslagen en te besluiten
over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde
maatregelen.
De zaakvoerders zullen overeenkomstig het wetboek van vennootschappen een bijzonder
verslag opstellen dat aan de vennoten vijftien dagen op voorhand ter beschikking wordt gesteld,
met een motivering van hun voorstellen.
Wanneer het netto-actief gedaald is tot minder dan zesduizend tweehonderd euro van het
maatschappelijk kapitaal kan iedere belanghebbende de ontbinding voor de rechtbank vorderen.
30. Tegenstrijdig belang.
Wanneer een zaakvoerder bij een voorgenomen verrichting een rechtstreeks of
onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met de belangen van de
vennootschap, moet hij ofwel de overige zaakvoerders ofwel bij ontstentenis de vennoten ervan
in kennis stellen, waarna de beslissing enkel kan worden genomen overeenkomstig artikel 259 en
volgende van het wetboek van vennootschappen.
31. Jaarrekening.
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Op het einde van elk boekjaar worden de boeken afgesloten en maken de zaakvoerders de
inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig het wetboek van vennootschappen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt
één geheel. De jaarrekening wordt door de algemene vergadering goedgekeurd.
Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de
Nationale Bank van België.
32. Kwijting.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke
stemming over de aan de zaakvoerders te verlenen kwijting voor hun bestuursdaden van het
afgelopen jaar.

G- WOONSTKEUZE
33. Woonstkeuze.
Elke vennoot, zaakvoerder, commissaris en vereffenaar is gehouden een woonplaats te
kiezen en die aan het college van zaakvoerders of aan de enige zaakvoerder ter kennis te brengen.
Bij verandering van woonst wordt het college van zaakvoerders of de enige zaakvoerder hiervan
op de hoogte gebracht, zo niet wordt geacht woonstkeuze gedaan te zijn op de vorige woonplaats.
Hij wiens woonplaats in het buitenland is, wordt geacht woonplaats in de zetel van de
vennootschap te kiezen, tenzij hij een andere in België gelegen woonplaats heeft bekendgemaakt
aan de zaakvoerders.

H- ENIGE VENNOOT
Wanneer er maar één vennoot (meer) is in de vennootschap, zijn volgende artikelen
aanvullend van toepassing.
34. Zaakvoerder - benoeming - ontslag.
Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten
en verplichtingen van een zaakvoerder.
Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking
van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is
voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.
35. Algemene vergadering.
De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering
toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot
worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in
een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
Is een externe zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene
vergaderingen, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige
vennoot verplicht de zaakvoerder met aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de agenda.
Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de zaakvoerder bereid is aan de
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vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt inde notulen. In ieder
geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige vennoot.
36. Kwijting.
Zelfs wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is, kan hem kwijting verleend worden
volgens het wetboek van vennootschappen.
37. Tegenstrijdig belang.
Is de enige vennoot ook de enige zaakvoerder dan kan hij de verrichting doen, doch hij
moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt
neergelegd. Hij is gehouden zowel ten aanzien van de vennootschap als van derden tot vergoeding
van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten koste van de vennootschap
onrechtmatig zou hebben bezorgd.

I- Overname wettelijke bepalingen.
38. Overname wettelijke bepalingen
Alle clausules in bovenvermelde statuten die naar de inhoud wettelijke voorschriften
hernemen, zijn opgenomen ten titel van informatie zonder het karakter van statutaire bepalingen
te vertonen.
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Bijlage 6: Jaarrekening Lum.Invest 2016
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Bijlage 7: Jaarrekeningen Lunanime 2015-2016
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VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie
in de onderneming
DEGRYSE Annemie
Lieven Duvossellaan 7
9830 Sint-Martens-Latem
BELGIË
Zaakvoerder
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Nr.

BE 0439.100.984

VOL 3.1

JAARREKENING
BALANS NA WINSTVERDELING
Toel.

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

ACTIVA
OPRICHTINGSKOSTEN

6.1

VASTE ACTIVA

20
21/28

Immateriële vaste activa

6.2

21

Materiële vaste activa
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Leasing en soortgelijke rechten
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

6.3

22/27
22
23
24
25
26
27

Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Ondernemingen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen
Vorderingen en borgtochten in contanten

1.151.717

1.635.313

1.121.614

1.601.569

8.194

11.935

8.194

11.935
0
0

21.909
21.684
21.684

21.809
21.584
21.584

6.4/6.5.1
6.15

28
280/1
280
281

6.15

282/3
282
283
284/8
284
285/8

225

VLOTTENDE ACTIVA

29/58

798.442

2.067.914

Vorderingen op meer dan één jaar
Handelsvorderingen
Overige vorderingen

29
290
291

Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Grond- en hulpstoffen
Goederen in bewerking
Gereed product
Handelsgoederen
Onroerende goederen bestemd voor verkoop
Vooruitbetalingen
Bestellingen in uitvoering

3
30/36
30/31
32
33
34
35
36
37

Vorderingen op ten hoogste één jaar
Handelsvorderingen
Overige vorderingen

40/41
40
41

515.786
345.423
170.363

1.732.902
588.737
1.144.165

54/58

277.156

327.499

490/1

5.500

7.513

20/58

1.950.159

3.703.227

Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen

6.5.1/6.6

Liquide middelen
Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE ACTIVA

6.6

225

225
225

50/53
50
51/53

3/32

Nr.

BE 0439.100.984

VOL 3.2

Toel.

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN

10/15

Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Niet-opgevraagd kapitaal

6.7.1

10
100
101

Uitgiftepremies

11

Herwaarderingsmeerwaarden

12

Reserves
Wettelijke reserve
Onbeschikbare reserves
Voor eigen aandelen
Andere
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves

13
130
131
1310
1311
132
133

Overgedragen winst (verlies)

(+)/(-)

500.908

140.913

18.600
18.600

6.197
18.592
12.395

41.428
1.860

41.061
1.859

39.568

-513.545

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
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Fiscale lasten
Grote herstellings- en onderhoudswerken
Milieuverplichtingen
Overige risico's en kosten

160/5
160
161
162
163
164/5

6.8

39.202

440.880

607.200

227.120

312.800

227.120

312.800

Uitgestelde belastingen

168

SCHULDEN

17/49

1.222.131

3.249.514

17
170/4
170
171
172
173
174
175
1750
1751
176
178/9

62.100
62.100

997.250
997.250
500.000

Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Achtergestelde leningen
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Leasingschulden en soortgelijke schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Overige schulden

6.9

Schulden op ten hoogste één jaar
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten
Belastingen
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden

6.9

6.9

45
450/3
454/9
47/48

Overlopende rekeningen

6.9

492/3

TOTAAL VAN DE PASSIVA

42/48
42
43
430/8
439
44
440/4
441
46

10/49

62.100

1.160.031

497.250

1.357.472
319.500

247.978
247.978

421.646
421.646

25.532
9.104
16.428
886.521

67.079
30.219
36.860
549.247
894.792

1.950.159

3.703.227
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Nr.
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VOL 4

RESULTATENREKENING
Toel.

Bedrijfsopbrengsten
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en
bestellingen in uitvoering: toename (afname)
(+)/(-)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
(+)/(-)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
(+)/(-)
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen
in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen)
(+)/(-)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen)
(+)/(-)
Andere bedrijfskosten
Als herstructureringskosten geactiveerde
bedrijfskosten
(-)
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)

6.10

70/76A
70

6.10
6.12

71
72
74
76A

6.10

60/66A
60
600/8
609
61
62

630

6.10

631/4

6.10
6.10

635/8
640/8

6.12

649
66A

(+)/(-)

Financiële opbrengsten
Recurrente financiële opbrengsten
Opbrengsten uit financiële vaste activa
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten

9901

6.11
6.12

Financiële kosten
Recurrente financiële kosten
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere
dan voorraden, bestellingen in uitvoering en
handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen)
(+)/(-)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten

Codes

75/76B
75
750
751
752/9
76B

Boekjaar

Vorig boekjaar

3.229.722
835.246

8.659.913
4.102.814

1.601.603
792.873

2.874.334
1.682.765

4.036.367
1.503.263
1.503.263

9.136.184
2.557.585
2.557.585

288.628
165.223

481.067
227.472

2.079.119

5.864.917
4.158

134

985

-806.645

-476.271

465.272
465.272

1.754
1.754

87
465.185

98
1.656

18.869
18.869
18.492

4.806
4.806
4.294

651
652/9
66B

377

512

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

9903

-360.242

-479.323

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen

780

239.530

Overboeking naar de uitgestelde belastingen

680

Belastingen op het resultaat
(+)/(-)
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar

(+)/(-)

6.11

6.12

6.13

65/66B
65
650

67/77
670/3

-16.944

7.257
7.257

77

16.944

9904

-103.768

-486.580

-103.768

-486.580

Onttrekking aan de belastingvrije reserves

789

Overboeking naar de belastingvrije reserves

689

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

9905
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VOL 5

RESULTAATVERWERKING
Codes

Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar

Vorig boekjaar

9906
9905
14P

-617.313
-103.768
-513.545

Onttrekking aan het eigen vermogen
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies
aan de reserves

791/2
791
792

617.688
617.688

Toevoeging aan het eigen vermogen
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies
aan de wettelijke reserve
aan de overige reserves

691/2
691
6920
6921

375

Over te dragen winst (verlies)

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

Boekjaar

(+)/(-)

14

Tussenkomst van de vennoten in het verlies

794

Uit te keren winst
Vergoeding van het kapitaal
Bestuurders of zaakvoerders
Werknemers
Andere rechthebbenden

694/7
694
695
696
697

-513.545
-486.580
-26.965

375
-513.545

6/32

Nr.

BE 0439.100.984

VOL 6.2.3

TOELICHTING
STAAT VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
Codes

Boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8052P

XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa
Overdrachten en buitengebruikstellingen
Overboekingen van een post naar een andere
(+)/(-)

8022
8032
8042

1.595.423

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8052

11.436.547

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar

8122P

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Teruggenomen
Verworven van derden
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere

8072
8082
8092
8102
8112

2.074.378

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar

8122

10.314.933

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

211

1.121.614

Vorig boekjaar

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

(+)/(-)

XXXXXXXXXX

9.841.124

8.240.555

7/32

Nr.

BE 0439.100.984

VOL 6.2.4

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8053P

XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa
Overdrachten en buitengebruikstellingen
Overboekingen van een post naar een andere
(+)/(-)

8023
8033
8043

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8053

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar

8123P

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Teruggenomen
Verworven van derden
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere

8073
8083
8093
8103
8113

GOODWILL

(+)/(-)

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar

8123

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

212

5.000

5.000
XXXXXXXXXX

4.000

1.000

5.000

0
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VOL 6.3.2

STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8192P

XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa
Overdrachten en buitengebruikstellingen
Overboekingen van een post naar een andere
(+)/(-)

8162
8172
8182

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8192

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8252P

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Verworven van derden
Afgeboekt
Overgeboekt van een post naar een andere

8212
8222
8232
8242

(+)/(-)

20.567
XXXXXXXXXX

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8252

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar

8322P

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Teruggenomen
Verworven van derden
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere

8272
8282
8292
8302
8312

3.741

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar

8322

12.373

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

23

(+)/(-)

20.567

XXXXXXXXXX

8.632

8.194

9/32

Nr.

BE 0439.100.984

VOL 6.3.3

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8193P

XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa
Overdrachten en buitengebruikstellingen
Overboekingen van een post naar een andere
(+)/(-)

8163
8173
8183

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8193

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8253P

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Verworven van derden
Afgeboekt
Overgeboekt van een post naar een andere

8213
8223
8233
8243

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL

(+)/(-)

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8253

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar

8323P

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Teruggenomen
Verworven van derden
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere

8273
8283
8293
8303
8313

(+)/(-)

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar

8323

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

24

8.758

8.758
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

8.758

8.758
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VOL 6.3.5

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8195P

XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa
Overdrachten en buitengebruikstellingen
Overboekingen van een post naar een andere
(+)/(-)

8165
8175
8185

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8195

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8255P

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Verworven van derden
Afgeboekt
Overgeboekt van een post naar een andere

8215
8225
8235
8245

OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA

(+)/(-)

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8255

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar

8325P

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Teruggenomen
Verworven van derden
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere

8275
8285
8295
8305
8315

(+)/(-)

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar

8325

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

26

2.966

2.966
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

2.966

2.966

11/32

Nr.

BE 0439.100.984

VOL 6.4.1

STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8391P

XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen
Overdrachten en buitengebruikstellingen
Overboekingen van een post naar een andere

8361
8371
8381

VERBONDEN ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

(+)/(-)

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8391

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8451P

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Verworven van derden
Afgeboekt
Overgeboekt van een post naar een andere

8411
8421
8431
8441

(+)/(-)

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8451

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8521P

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Teruggenomen
Verworven van derden
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere

8471
8481
8491
8501
8511

(+)/(-)

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8521

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar

8551P

Mutaties tijdens het boekjaar

(+)/(-)

21.584

100

21.684
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

8541

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar

8551

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

280

21.684

VERBONDEN ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

281P

Mutaties tijdens het boekjaar
Toevoegingen
Terugbetalingen
Geboekte waardeverminderingen
Teruggenomen waardeverminderingen
Wisselkoersverschillen
Overige mutaties

8581
8591
8601
8611
8621
8631

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

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

XXXXXXXXXX

281

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER
EINDE BOEKJAAR

8651
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Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8393P

XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen
Overdrachten en buitengebruikstellingen
Overboekingen van een post naar een andere

8363
8373
8383

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

(+)/(-)

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8393

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8453P

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Verworven van derden
Afgeboekt
Overgeboekt van een post naar een andere

8413
8423
8433
8443

(+)/(-)

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8453

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8523P

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Teruggenomen
Verworven van derden
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere

8473
8483
8493
8503
8513

(+)/(-)

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8523

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar

8553P

Mutaties tijdens het boekjaar

(+)/(-)

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

8543

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar

8553

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

284

ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

285/8P

Mutaties tijdens het boekjaar
Toevoegingen
Terugbetalingen
Geboekte waardeverminderingen
Teruggenomen waardeverminderingen
Wisselkoersverschillen
Overige mutaties

8583
8593
8603
8613
8623
8633

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

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

285/8

XXXXXXXXXX

225

225

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER
EINDE BOEKJAAR

8653

13/32
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VOL 6.5.1

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN
DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN
Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de onderneming een deelneming bezit (opgenomen in de posten 280 en 282
van de activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de onderneming maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de posten
284 en 51/53 van de activa) ten belope van ten minste 10% van het geplaatste kapitaal.
Aangehouden maatschappelijke rechten
NAAM, volledig adres van de
ZETEL en, zo het een onderneming
naar Belgisch recht betreft, het
ONDERNEMINGSNUMMER

dochters

rechtstreeks
Aard
Aantal

Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

%

%

Eigen vermogen
Jaarrekening Muntper
code

Nettoresultaat

(+) of (-)
(in eenheden)

LUNANIME BV

31-12-2016

EUR

14.237

-899

31-12-2016

EUR

1.280

-14.898

31-12-2016

EUR

-22.855

25.586

31-12-2016

EUR

115.597

-2.537.537

31-12-2016

EUR

21.244

2.644

853138308B01
BESLOTEN VENNOOTSCHAP
KNSM-LAAN 171
1019 LC AMSTERDAM
NEDERLAND
100

AANDELEN

LUMIERE STUDIO
BE 0627.875.951
Besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
HOF TER MERE 28
9000 Gent
BELGIË
AANDEEL

1

0,54

LUMIERE CINEMA
BE 0460.634.489

Hof ter Mere 28
9000 Gent
BELGIË
Aandeel

1

0,13

LUMIERE PUBLISHING
BE 0473.407.114
Naamloze vennootschap
Hof ter Mere 28
9000 Gent
BELGIË
Aandeel

LUM.INVEST

1

0,01

BE 0658.983.059
Besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
Hof ter Mere 28
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VOL 6.5.1

BELGIË
Aandelen

1

0,5
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VOL 6.7.1

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

STAAT VAN HET KAPITAAL
Maatschappelijk kapitaal
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar

100P
100
Codes

Wijzigingen tijdens het boekjaar
Kapitaalverhoging
Kapitaalverlaging
Volstorting kapitaal

XXXXXXXXXX
18.600
Bedragen

18.592

Aantal aandelen

617.688
617.688
8

4.981
4.981
0

Samenstelling van het kapitaal
Soorten aandelen

Aandelen op naam
Gedematerialiseerde aandelen

8702
8703
Codes

Niet-gestort kapitaal
Niet-opgevraagd kapitaal
Opgevraagd, niet-gestort kapitaal
Aandeelhouders die nog moeten volstorten

101
8712

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Niet-opgevraagd bedrag

Verplichtingen tot uitgifte van aandelen
Als gevolg van de uitoefening van conversierechten
Bedrag van de lopende converteerbare leningen
Bedrag van het te plaatsen kapitaal
Maximum aantal uit te geven aandelen
Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten
Aantal inschrijvingsrechten in omloop
Bedrag van het te plaatsen kapitaal
Maximum aantal uit te geven aandelen
Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal

XXXXXXXXXX

Boekjaar

8721
8722
8731
8732

8740
8741
8742
8745
8746
8747
8751
Codes

Aandelen buiten kapitaal
Verdeling
Aantal aandelen
Daaraan verbonden stemrecht
Uitsplitsing volgens de aandeelhouders
Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf
Aantal aandelen gehouden door haar dochters

Opgevraagd, niet-gestort
bedrag

XXXXXXXXXX

Codes

Eigen aandelen
Gehouden door de vennootschap zelf
Kapitaalbedrag
Aantal aandelen
Gehouden door haar dochters
Kapitaalbedrag
Aantal aandelen

150

Boekjaar

8761
8762
8771
8781
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VOL 6.9

STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)
Codes

Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN ÉÉN
JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
Financiële schulden
Achtergestelde leningen
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Leasingschulden en soortgelijke schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Overige schulden

8801
8811
8821
8831
8841
8851
8861
8871
8881
8891
8901

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

42

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar
Financiële schulden
Achtergestelde leningen
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Leasingschulden en soortgelijke schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Overige schulden

8802
8812
8822
8832
8842
8852
8862
8872
8882
8892
8902

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

8912

Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar
Financiële schulden
Achtergestelde leningen
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Leasingschulden en soortgelijke schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Overige schulden

8803
8813
8823
8833
8843
8853
8863
8873
8883
8893
8903

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

8913
Codes

62.100

62.100

62.100

Boekjaar

GEWAARBORGDE SCHULDEN
Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
Financiële schulden
Achtergestelde leningen
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Leasingschulden en soortgelijke schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden

8921
8931
8941
8951
8961
8971
8981
8991
9001
9011
9021
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
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Achtergestelde leningen
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Leasingschulden en soortgelijke schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
Belastingen
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden

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

VOL 6.9
Codes
8932
8942
8952
8962
8972
8982
8992
9002
9012
9022
9032
9042
9052

Boekjaar

9062
Codes

Boekjaar

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN
Belastingen
Vervallen belastingschulden
Niet-vervallen belastingschulden
Geraamde belastingschulden

9072
9073
450

5.645
3.459

Bezoldigingen en sociale lasten
Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten

9076
9077

16.427
Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN
Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
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VOL 6.10

BEDRIJFSRESULTATEN
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Netto-omzet
Uitsplitsing per bedrijfscategorie
VERKOPEN PRODUCTIE
OPBRENGST TAX SHELTER
VERKOOP FILMRECHTEN
COPRODUCTIE
GEPRODUCEERDE VASTE ACTIVA
Uitsplitsing per geografische markt

Andere bedrijfsopbrengsten
Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen
compenserende bedragen

10.391
0
270.710
41.925
1.601.603

740

6.830
3.308.015
510.000
277.968
2.874.334

776.909

1.250.500

3
3,3
4.193

4
6,2
10.985

129.749
31.574

249.077
83.367

3.900

-104.972

BEDRIJFSKOSTEN
Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring
heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen
personeelsregister
Totaal aantal op de afsluitingsdatum
Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

9086
9087
9088

Personeelskosten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen
Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen
Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen
Andere personeelskosten
Ouderdoms- en overlevingspensioenen

620
621
622
623
624

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
(+)/(-)

635

Waardeverminderingen
Op voorraden en bestellingen in uitvoering
Geboekt
Teruggenomen
Op handelsvorderingen
Geboekt
Teruggenomen

9110
9111

4.158

9112
9113

Voorzieningen voor risico's en kosten
Toevoegingen
Bestedingen en terugnemingen

9115
9116

Andere bedrijfskosten
Bedrijfsbelastingen en -taksen
Andere

640
641/8

125
9

281
704

Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde
personen
Totaal aantal op de afsluitingsdatum
Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren
Kosten voor de onderneming

9096
9097
9098
617

0
3,9
4.966
193.391

0
2,4
4.736
182.230
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VOL 6.11

FINANCIËLE RESULTATEN
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

RECURRENTE FINANCIËLE OPBRENGSTEN
Andere financiële opbrengsten
Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de
resultatenrekening
Kapitaalsubsidies
Interestsubsidies
Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten
OPBRENGSTEN VLOTTENDE ACTIVA
ANDERE FINANCIELE OPBRENGSTEN
FINANCIELE OPBRENGST TAX SHELTER

9125
9126

301

98
1.656

464.970

RECURRENTE FINANCIËLE KOSTEN
Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen

6501

Geactiveerde interesten

6503

Waardeverminderingen op vlottende activa
Geboekt
Teruggenomen

6510
6511

Andere financiële kosten
Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de
verhandeling van vorderingen

653

Voorzieningen met financieel karakter
Toevoegingen
Bestedingen en terugnemingen

6560
6561

Uitsplitsing van de overige financiële kosten
ANDERE FINANCIELE KOSTEN
KOSTEN VAN SCHULDEN

378
18.492

512
4.294
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VOL 6.13

BELASTINGEN EN TAKSEN
Codes

Boekjaar

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT
Belastingen op het resultaat van het boekjaar
Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen
Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen
Geraamde belastingsupplementen

9134
9135
9136
9137

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren
Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen
Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd

9138
9139
9140

Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór belastingen, zoals die blijkt
uit de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst

Boekjaar

Invloed van de niet-recurrente resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar

Codes

Bronnen van belastinglatenties
Actieve latenties
Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten
Andere actieve latenties

9141
9142

Passieve latenties
Uitsplitsing van de passieve latenties

Boekjaar

617.313

9144

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN
LASTE VAN DERDEN

In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde
Aan de onderneming (aftrekbaar)
Door de onderneming

9145
9146

364.091
72.832

473.219
252.586

Ingehouden bedragen ten laste van derden als
Bedrijfsvoorheffing
Roerende voorheffing

9147
9148

36.917
0

53.783
5.441
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VOL 6.15

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN EN DE ANDERE
ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

VERBONDEN ONDERNEMINGEN
Financiële vaste activa
Deelnemingen
Achtergestelde vorderingen
Andere vorderingen

280/1
280
9271
9281

21.684
21.684

21.584
21.584

Vorderingen
Op meer dan één jaar
Op hoogstens één jaar

9291
9301
9311

5.874

180.231

Geldbeleggingen
Aandelen
Vorderingen

9321
9331
9341

Schulden
Op meer dan één jaar
Op hoogstens één jaar

9351
9361
9371

Persoonlijke en zakelijke zekerheden
Door de onderneming gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg
voor schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen
Door verbonden ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd als
waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming

9381

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen

9401

Financiële resultaten
Opbrengsten uit financiële vaste activa
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Kosten van schulden
Andere financiële kosten

9421
9431
9441
9461
9471

Realisatie van vaste activa
Verwezenlijkte meerwaarden
Verwezenlijkte minderwaarden

9481
9491

5.874

233.977

180.231

82.766

233.977

82.766

18.492

2.694

9391

GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN
Financiële vaste activa
Deelnemingen
Achtergestelde vorderingen
Andere vorderingen

9253
9263
9273
9283

Vorderingen
Op meer dan één jaar
Op hoogstens één jaar

9293
9303
9313

Schulden
Op meer dan één jaar
Op hoogstens één jaar

9353
9363
9373

Persoonlijke en zakelijke zekerheden
Door de onderneming gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg
voor schulden of verplichtingen van geassocieerde ondernemingen
Door geassocieerde ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd
als waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming

9383

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen

9403

9393

ANDERE ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING
BESTAAT

Financiële vaste activa
Deelnemingen
Achtergestelde vorderingen
Andere vorderingen

9252
9262
9272
9282

Vorderingen
Op meer dan één jaar
Op hoogstens één jaar

9292
9302
9312

Schulden
Op meer dan één jaar

9352
9362
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Op hoogstens één jaar

VOL 6.15
Codes
9372

Boekjaar

Vorig boekjaar

Boekjaar

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN
Vermelding van dergelijke transacties indien zij van enige betekenis zijn, met opgave van het
bedrag van deze transacties, de aard van de betrekking met de verbonden partij, alsmede andere
informatie over de transacties die nodig is voor het verkrijgen van inzicht in de financiële positie
van de vennootschap
Bij gebrek aan wettelijke criteria die toelaten om de transacties met verbonden partijen buiten de
normale marktvoorwaarde te inventariseren, kon geen
informatie worden opgenomen in de staat VOL 6.15
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VOL 6.19

Waarderingsregels
IMMATERIELE VASTE ACTIVA
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan hun aanschaffingswaarde, d.i. de aankoopprijs, de vervaardigingprijs of de inbrengwaarde.
Hierbij wordt geen rekening gehouden met toevoeging van algemene kosten.
Voor de afschrijvingen wordt de lineaire methode gebruikt. De aanschaffingen van het boekjaar worden pro rata temporis afgeschreven
Immateriële vaste activa waarvan de gebruiksduur niet beperkt is worden niet afgeschreven. Op deze activa wordt enkel tot waardevermindering
overgegaan in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding
Immateriële vaste activa met een beperkte levensduur worden afgeschreven volgens onderstaand plan dat opgesteld is op basis van economische
criteria
- Goodwill:
5 jaar
- Software:
5 jaar
- Website:
5 jaar
- Filmrechten:
4 jaar
MATERIELE VASTE ACTIVA
De materiële vaste activa worden gewaardeerd aan hun aanschaffingswaarde, d.i. de aankoopprijs, de vervaardigingprijs of de inbrengwaarde.
Hierbij wordt geen rekening gehouden met toevoeging van algemene kosten.
Voor de afschrijvingen wordt de lineaire methode gebruikt. De aanschaffingen van het boekjaar worden pro rata temporis afgeschreven
Materiële vaste activa waarvan de gebruiksduur niet beperkt is worden niet afgeschreven. Op deze activa wordt enkel tot waardevermindering
overgegaan in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding
Materiële vaste activa met een beperkte levensduur worden afgeschreven volgens onderstaand plan dat opgesteld is op basis van economische
criteria
Terreinen en Gebouwen
- Inrichting:
20 jaar m.u.v. Stadsbioscoop Cartoons die afschrijft op 9 jaar
- Herinrichting:
5 jaar
Installaties, Machines en Uitrusting
- Installaties Bioscoop:
10 jaar
- Andere Installaties:
5 jaar
- Uitrusting:
5 jaar m.u.v. Stadsbioscoop Cartoons die afschrijft op 9 jaar
- Informatica (Hardware):
4 jaar in specifieke gevallen gebeurt de afschrijving op 5 jaar
Meubilair
- Kantoormeubilair:
10 jaar
Overige Materiële vaste activa
- Inrichting gehuurde gebouwen:
7 jaar
WAARDERINGSREGELS MET BETREKKING TOT PRODUCTIES
De rechtstreekse en onrechtstreekse kosten met betrekking tot audiovisuele producties worden geactiveerd. De geactiveerde productie wordt
volledig afgeschreven in het jaar van release.
In 2015 werd de boekhoudkundige verwerking van producties aangepast aan het CBN advies van 2015/7 waardoor we in 2015 bedragen tonen op de 60
en 72 rekening.
In datzelfde CBN advies worden raamovereenkomsten van tax shelter investeerders verwerkt op de 15 Kapitaalsubsidies en 1680 Uitgestelde
belastingen op kapitaalsubsidies.
Continuïteit
Omwille van de kapitaalsverhoging gedurende 2016 is de continuïteit gegarandeerd. Er werd in de afgelopen jaren een aanzienlijke portefeuille
aan toekomstige potentiële producties ontwikkeld, die er toe moet leiden dat de komende jaren een voldoende winstgevendheid kan bereikt worden.
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VOL 10

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

Staat van de tewerkgestelde personen
Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het
algemeen personeelsregister
Tijdens het boekjaar

Codes

Totaal

1. Mannen

2. Vrouwen

Gemiddeld aantal werknemers
Voltijds

1001

2,3

1,1

1,2

Deeltijds

1002

1,3

Totaal in voltijdse equivalenten (VTE)

1003

3,3

1,1

2,2

Voltijds

1011

3.182

1.672

1.510

Deeltijds

1012

1.011

Totaal

1013

4.193

1.672

2.521

Voltijds

1021

125.779

73.972

51.807

Deeltijds

1022

39.270

Totaal

1023

165.049

73.972

91.077

1033

3.558

1.318

2.240

1,3

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

1.011

Personeelskosten

Bedrag van de voordelen bovenop het loon

Tijdens het vorige boekjaar

Codes

P. Totaal

39.270

1P. Mannen

2P. Vrouwen

Gemiddeld aantal werknemers in VTE

1003

6,2

2

4,2

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

1013

10.985

3.338

7.647

Personeelskosten

1023

227.472

71.146

156.326

Bedrag van de voordelen bovenop het loon

1033
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Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het
algemeen personeelsregister (vervolg)
Codes

1.

Voltijds

2.

Deeltijds

3.

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar
Aantal werknemers

Totaal in
voltijdse
equivalenten

105

3

3

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd

110

3

3

Overeenkomst voor een bepaalde tijd

111

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk

112

Vervangingsovereenkomst

113

2

2

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen

120

lager onderwijs

1200

secundair onderwijs

1201

hoger niet-universitair onderwijs

1202

1

1

universitair onderwijs

1203

1

1

121

1

1

1

1

3

3

Vrouwen
lager onderwijs

1210

secundair onderwijs

1211

hoger niet-universitair onderwijs

1212

universitair onderwijs

1213

Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel

130

Bedienden

134

Arbeiders

132

Andere

133

Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde personen
Codes

1. Uitzendkrachten

Tijdens het boekjaar

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen

150

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

151

4.966

152

193.391

Kosten voor de onderneming

2. Ter
beschikking
van de
onderneming
gestelde
personen

3,9
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Tabel van het personeelsverloop tijdens het boekjaar
Codes

1.

Voltijds

2.

Deeltijds

3.

Ingetreden
Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het
boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die
tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen
personeelsregister

Totaal in
voltijdse
equivalenten

205

2

2

2,5

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd

210

2

2

2,5

Overeenkomst voor een bepaalde tijd

211

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk

212

Vervangingsovereenkomst

213

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Codes

1.

Voltijds

2.

Deeltijds

3.

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

Totaal in
voltijdse
equivalenten

305

2

3

3,4

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd

310

2

3

3,4

Overeenkomst voor een bepaalde tijd

311

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk

312

Vervangingsovereenkomst

313

2

3

3,4

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst
Pensioen

340

Werkloosheid met bedrijfstoeslag

341

Afdanking

342

Andere reden

343

Waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige ten
minste op halftijdse basis diensten blijft verlenen
aan de onderneming

350
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Nr.

BE 0439.100.984

VOL 10

Inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers tijdens het boekjaar
Codes

Mannen

Codes

Vrouwen

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten
laste van de werkgever
Aantal betrokken werknemers

5801

5811

Aantal gevolgde opleidingsuren

5802

5812

Nettokosten voor de onderneming

5803

40 5813

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding

58031

58131

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen

58032

40 58132

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering)

58033

58133

Aantal betrokken werknemers

5821

5831

Aantal gevolgde opleidingsuren

5822

5832

Nettokosten voor de onderneming

5823

5833

Aantal betrokken werknemers

5841

5851

Aantal gevolgde opleidingsuren

5842

5852

Nettokosten voor de onderneming

5843

5853

52

52

Totaal van de minder formele en informele voortgezette
beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
werkgever
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