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Nr. BE 0841.954.753 VOL 2.1

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

AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

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

ARMSTRONG Deborah

Oxford Road South 58
W4 3DB London
VERENIGD KONINKRIJK

Begin van het mandaat: 28-07-2015 Einde van het mandaat: 16-11-2021 Bestuurder

DE RUITER Marco

Rijnegomlaan 12
2111XN Aardenhout
NEDERLAND

Begin van het mandaat: 13-08-2015 Einde van het mandaat: 16-11-2021 Gedelegeerd bestuurder

DOWNING Terry

Streathborne Road 52
SW17 8QX Tooting, London
VERENIGD KONINKRIJK

Begin van het mandaat: 03-01-2017 Einde van het mandaat: 15-11-2022 Bestuurder

ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN BCVBA (B00160)

BE 0446.334.711
Joe Englishstraat 52-54
2140 Borgerhout (Antwerpen)
BELGIË

Begin van het mandaat: 01-06-2016 Einde van het mandaat: 12-04-2019 Bedrijfsrevisor

Direct of indirect vertegenwoordigd door:

VAN DEN ECKER Ronald

Joe Englishstraat 52-54
2140 Borgerhout (Antwerpen)
BELGIË

2/36



Nr. BE 0841.954.753 VOL 2.2

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe
 gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale
 beroepen.

De jaarrekening werd niet geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de
 commissaris is.

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

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

B. Het opstellen van de jaarrekening*,

C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of

D. Het corrigeren van de jaarrekening.

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen
 hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en
 zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht.
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Nr. BE 0841.954.753 VOL 3.1

JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA
Oprichtingskosten 6.1 20
Vaste activa 21/28 433.719 35.705
Immateriële vaste activa 6.2 21 111.933 12.850
Materiële vaste activa 6.3 22/27 231.499 22.855

Terreinen en gebouwen 22
Installaties, machines en uitrusting 23 193.496
Meubilair en rollend materieel 24 38.003 22.855
Leasing en soortgelijke rechten 25
Overige materiële vaste activa 26
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27

Financiële vaste activa 6.4/6.5.1 28 90.287
Verbonden ondernemingen 6.15 280/1

Deelnemingen 280
Vorderingen 281

Ondernemingen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat 6.15 282/3

Deelnemingen 282
Vorderingen 283

Andere financiële vaste activa 284/8 90.287
Aandelen 284
Vorderingen en borgtochten in contanten 285/8 90.287

Vlottende activa 29/58 6.453.713 5.909.640
Vorderingen op meer dan één jaar 29

Handelsvorderingen 290
Overige vorderingen 291

Voorraden en bestellingen in uitvoering 3
Voorraden 30/36

Grond- en hulpstoffen 30/31
Goederen in bewerking 32
Gereed product 33
Handelsgoederen 34
Onroerende goederen bestemd voor verkoop 35
Vooruitbetalingen 36

Bestellingen in uitvoering 37
Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 4.743.618 4.327.402

Handelsvorderingen 40 4.727.862 3.995.871
Overige vorderingen 41 15.756 331.532

Geldbeleggingen 6.5.1/6.6 50/53
Eigen aandelen 50
Overige beleggingen 51/53

Liquide middelen 54/58 1.683.209 1.431.321
Overlopende rekeningen 6.6 490/1 26.887 150.917
TOTAAL VAN DE ACTIVA 20/58 6.887.432 5.945.346
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Nr. BE 0841.954.753 VOL 3.2

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA
Eigen vermogen 10/15 -881.723 74.663
Kapitaal 6.7.1 10 333.333 333.333

Geplaatst kapitaal 100 333.333 333.333
Niet-opgevraagd kapitaal 101

Uitgiftepremies 11
Herwaarderingsmeerwaarden 12
Reserves 13

Wettelijke reserve 130
Onbeschikbare reserves 131

Voor eigen aandelen 1310
Andere 1311

Belastingvrije reserves 132
Beschikbare reserves 133

Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) 14 -1.215.056 -258.670
Kapitaalsubsidies 15
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het
netto-actief 19
Voorzieningen en uitgestelde belastingen 16
Voorzieningen voor risico's en kosten 160/5

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160
Fiscale lasten 161
Grote herstellings- en onderhoudswerken 162
Milieuverplichtingen 163
Overige risico's en kosten 6.8 164/5

Uitgestelde belastingen 168
Schulden 17/49 7.769.155 5.870.683
Schulden op meer dan één jaar 6.9 17 816.836 864.717

Financiële schulden 170/4 816.836 761.742
Achtergestelde leningen 170
Niet-achtergestelde obligatieleningen 171
Leasingschulden en soortgelijke schulden 172
Kredietinstellingen 173
Overige leningen 174 816.836 761.742

Handelsschulden 175
Leveranciers 1750
Te betalen wissels 1751

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 176
Overige schulden 178/9 102.975

Schulden op ten hoogste één jaar 6.9 42/48 3.727.311 2.661.619
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen 42
Financiële schulden 43

Kredietinstellingen 430/8
Overige leningen 439

Handelsschulden 44 3.335.818 2.635.833
Leveranciers 440/4 3.335.818 2.635.833
Te betalen wissels 441

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 46
Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten 6.9 45 391.492 25.786

Belastingen 450/3 127.269 3.943
Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 264.223 21.843

Overige schulden 47/48
Overlopende rekeningen 6.9 492/3 3.225.009 2.344.346
TOTAAL VAN DE PASSIVA 10/49 6.887.432 5.945.346
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Nr. BE 0841.954.753 VOL 4

RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten 70/76A 13.408.830 8.542.405
Omzet 6.10 70 13.408.830 8.403.104
Voorraad goederen in bewerking en gereed product
en bestellingen in uitvoering: toename (afname) (+)/(-) 71
Geproduceerde vaste activa 72
Andere bedrijfsopbrengsten 6.10 74
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 6.12 76A 139.302

Bedrijfskosten 60/66A 14.305.703 7.758.721
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 60 11.378.160 6.227.971

Aankopen 600/8 11.378.160 6.227.971
Voorraad: afname (toename) (+)/(-) 609

Diensten en diverse goederen 61 1.758.352 1.070.475
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) 6.10 62 1.033.167 232.201
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa 630 29.748 11.491
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen
in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) (+)/(-) 6.10 631/4 101.320 136.259
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) 6.10 635/8
Andere bedrijfskosten 6.10 640/8 4.955
Als herstructureringskosten geactiveerde
bedrijfskosten (-) 649
Niet-recurrente bedrijfskosten 6.12 66A 80.323

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-) 9901 -896.873 783.685
Financiële opbrengsten 75/76B 1.471

Recurrente financiële opbrengsten 75 1.471
Opbrengsten uit financiële vaste activa 750
Opbrengsten uit vlottende activa 751
Andere financiële opbrengsten 6.11 752/9 1.471

Niet-recurrente financiële opbrengsten 6.12 76B
Financiële kosten 65/66B 59.803 113.343

Recurrente financiële kosten 6.11 65 59.803 113.343
Kosten van schulden 650 52.119 55.191
Waardeverminderingen op vlottende activa
andere dan voorraden, bestellingen in
uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) (+)/(-) 651
Andere financiële kosten 652/9 7.684 58.152

Niet-recurrente financiële kosten 6.12 66B
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-) 9903 -955.205 670.342
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 780
Overboeking naar de uitgestelde belastingen 680
Belastingen op het resultaat (+)/(-) 6.13 67/77 1.181

Belastingen 670/3 1.181
Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen 77

Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9904 -956.386 670.342
Onttrekking aan de belastingvrije reserves 789
Overboeking naar de belastingvrije reserves 689
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905 -956.386 670.342
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Nr. BE 0841.954.753 VOL 5

RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen winst (verlies) (+)/(-) 9906 -1.215.056 -258.670
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905 -956.386 670.342
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)/(-) 14P -258.670 -929.012

Onttrekking aan het eigen vermogen 791/2
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 791
aan de reserves 792

Toevoeging aan het eigen vermogen 691/2
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 691
aan de wettelijke reserve 6920
aan de overige reserves 6921

Over te dragen winst (verlies) (+)/(-) 14 -1.215.056 -258.670
Tussenkomst van de vennoten in het verlies 794
Uit te keren winst 694/7

Vergoeding van het kapitaal 694
Bestuurders of zaakvoerders 695
Werknemers 696
Andere rechthebbenden 697
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Nr. BE 0841.954.753 VOL 6.2.3

TOELICHTING
STAAT VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en
soortgelijke rechten
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8052P XXXXXXXXXX 67.311
Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8022 111.323
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8032
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8042

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8052 178.634
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8122P XXXXXXXXXX 54.461
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8072 12.240
Teruggenomen 8082
Verworven van derden 8092
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8102
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8112

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8122 66.701
Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 211 111.933
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Nr. BE 0841.954.753 VOL 6.3.2

STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Installaties, machines en uitrusting
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8192P XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8162 201.384
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8172
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8182

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8192 201.384
Meerwaarden per einde van het boekjaar 8252P XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8212
Verworven van derden 8222
Afgeboekt 8232
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8242

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8252
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8322P XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8272 7.888
Teruggenomen 8282
Verworven van derden 8292
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8302
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8312

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8322 7.888
Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 23 193.496
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Nr. BE 0841.954.753 VOL 6.3.3

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Meubilair en rollend materieel
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8193P XXXXXXXXXX 34.324
Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8163 24.768
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8173
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8183

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8193 59.092
Meerwaarden per einde van het boekjaar 8253P XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8213
Verworven van derden 8223
Afgeboekt 8233
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8243

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8253
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8323P XXXXXXXXXX 11.469
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8273 9.621
Teruggenomen 8283
Verworven van derden 8293
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8303
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8313

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8323 21.090
Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 24 38.003
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Nr. BE 0841.954.753 VOL 6.4.3

STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Andere ondernemingen - Deelnemingen en aandelen
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8393P XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen 8363
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8373
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8383

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8393
Meerwaarden per einde van het boekjaar 8453P XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8413
Verworven van derden 8423
Afgeboekt 8433
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8443

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8453
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8523P XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8473
Teruggenomen 8483
Verworven van derden 8493
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8503
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8513

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8523
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8553P XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar (+)/(-) 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 XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar

Toevoegingen 8583 90.287
Terugbetalingen 8593
Geboekte waardeverminderingen 8603
Teruggenomen waardeverminderingen 8613
Wisselkoersverschillen (+)/(-) 8623
Overige mutaties (+)/(-) 8633

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 285/8 90.287
Gecumuleerde waardeverminderingen op vorderingen per
einde boekjaar 8653
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Nr. BE 0841.954.753 VOL 6.6

GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Overige geldbeleggingen
Aandelen en geldbeleggingen andere dan vastrentende
beleggingen 51

Aandelen - Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag 8681
Aandelen - Niet-opgevraagd bedrag 8682
Edele metalen en kunstwerken 8683

Vastrentende effecten 52
Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen 8684

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen 53
Met een resterende looptijd of opzegtermijn van

hoogstens één maand 8686
meer dan één maand en hoogstens één jaar 8687
meer dan één jaar 8688

Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen 8689

Boekjaar

Overlopende rekeningen
Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt

Over te dragen kosten 26.887
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Nr. BE 0841.954.753 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 100P XXXXXXXXXX 333.333
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar 100 333.333

Codes Bedragen Aantal aandelen
Wijzigingen tijdens het boekjaar

Samenstelling van het kapitaal
Soorten aandelen

Aandelen zonder vermelding van nominale waarde 333.333 1.000

Aandelen op naam 8702 XXXXXXXXXX 1.000
Gedematerialiseerde aandelen 8703 XXXXXXXXXX

Codes Niet-opgevraagd bedrag Opgevraagd, niet-
gestort bedrag

Niet-gestort kapitaal
Niet-opgevraagd kapitaal 101 XXXXXXXXXX
Opgevraagd, niet-gestort kapitaal 8712 XXXXXXXXXX
Aandeelhouders die nog moeten volstorten

Codes Boekjaar
Eigen aandelen

Gehouden door de vennootschap zelf
Kapitaalbedrag 8721
Aantal aandelen 8722

Gehouden door haar dochters
Kapitaalbedrag 8731
Aantal aandelen 8732

Verplichtingen tot uitgifte van aandelen
Als gevolg van de uitoefening van conversierechten

Bedrag van de lopende converteerbare leningen 8740
Bedrag van het te plaatsen kapitaal 8741
Maximum aantal uit te geven aandelen 8742

Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten
Aantal inschrijvingsrechten in omloop 8745
Bedrag van het te plaatsen kapitaal 8746
Maximum aantal uit te geven aandelen 8747

Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal 8751

Codes Boekjaar
Aandelen buiten kapitaal

Verdeling
Aantal aandelen 8761
Daaraan verbonden stemrecht 8762

Uitsplitsing volgens de aandeelhouders
Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf 8771
Aantal aandelen gehouden door haar dochters 8781

13/36



Nr. BE 0841.954.753 VOL 6.7.2

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DATUM VAN DE JAARAFSLUITING
zoals die blijkt uit de kennisgevingen die de onderneming heeft ontvangen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, artikel
 631 §2 en artikel 632 §2; de wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, artikel 14 vierde lid;
 en het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels betreffende bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten, artikel
 5.

Aangehouden maatschappelijke rechten

Aantal stemrechten
NAAM van de personen die maatschappelijke rechten van
 de onderneming in eigendom hebben, met vermelding van

 het ADRES (van de maatschappelijke zetel, zo het een
 rechtspersoon betreft) en van het ONDERNEMINGSNUMMER,

 zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft

Aard Verbonden
 aan effecten

Niet
 verbonden

 aan effecten

%

Fox International channels Netherlands Holding BV

 

 

1000 aandelen zonder
 vermelding van nominale
 waarde

1.000 0 100

a
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Nr. BE 0841.954.753 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 8801
Achtergestelde leningen 8811
Niet-achtergestelde obligatieleningen 8821
Leasingschulden en soortgelijke schulden 8831
Kredietinstellingen 8841
Overige leningen 8851

Handelsschulden 8861
Leveranciers 8871
Te betalen wissels 8881

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 8891
Overige schulden 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 8802 816.836
Achtergestelde leningen 8812
Niet-achtergestelde obligatieleningen 8822
Leasingschulden en soortgelijke schulden 8832
Kredietinstellingen 8842
Overige leningen 8852 816.836

Handelsschulden 8862
Leveranciers 8872
Te betalen wissels 8882

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 8892
Overige schulden 8902

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5
jaar 8912 816.836
Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar

Financiële schulden 8803
Achtergestelde leningen 8813
Niet-achtergestelde obligatieleningen 8823
Leasingschulden en soortgelijke schulden 8833
Kredietinstellingen 8843
Overige leningen 8853

Handelsschulden 8863
Leveranciers 8873
Te betalen wissels 8883

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 8893
Overige schulden 8903

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

Codes Boekjaar

Gewaarborgde schulden
Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

Financiële schulden 8921
Achtergestelde leningen 8931
Niet-achtergestelde obligatieleningen 8941
Leasingschulden en soortgelijke schulden 8951
Kredietinstellingen 8961
Overige leningen 8971

Handelsschulden 8981
Leveranciers 8991
Te betalen wissels 9001

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 9011
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 9021
Overige schulden 9051

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden 9061
Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op
activa van de onderneming

Financiële schulden 8922
Achtergestelde leningen 8932
Niet-achtergestelde obligatieleningen 8942
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Codes Boekjaar
Leasingschulden en soortgelijke schulden 8952
Kredietinstellingen 8962
Overige leningen 8972

Handelsschulden 8982
Leveranciers 8992
Te betalen wissels 9002

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 9012
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 9022

Belastingen 9032
Bezoldigingen en sociale lasten 9042

Overige schulden 9052
Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk
beloofd op activa van de onderneming 9062

Codes Boekjaar

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
Belastingen

Vervallen belastingschulden 9072
Niet-vervallen belastingschulden 9073 43.247
Geraamde belastingschulden 450 557

Bezoldigingen en sociale lasten
Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 9076
Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 9077

Boekjaar

Overlopende rekeningen
Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt

Toe te rekenen kosten NGC Surco 1.004.895
Overige toe te rekenen kosten 2.220.114
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BEDRIJFSRESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten
Netto-omzet

Uitsplitsing per bedrijfscategorie

Uitsplitsing per geografische markt

Andere bedrijfsopbrengsten
Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen
compenserende bedragen 740

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

Totaal aantal op de afsluitingsdatum 9086 19 4
Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten 9087 13,9 4
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 9088 24.016 6.605

Personeelskosten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 620 780.660 200.278
Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen 621 145.602 50.833
Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen 622 13.469 1.519
Andere personeelskosten 623 93.436 -20.430
Ouderdoms- en overlevingspensioenen 624

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) 635

Waardeverminderingen
Op voorraden en bestellingen in uitvoering

Geboekt 9110
Teruggenomen 9111

Op handelsvorderingen
Geboekt 9112 232.398 270.410
Teruggenomen 9113 131.078 134.150

Voorzieningen voor risico's en kosten
Toevoegingen 9115
Bestedingen en terugnemingen 9116

Andere bedrijfskosten
Bedrijfsbelastingen en -taksen 640 4.955
Andere 641/8

Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde
personen

Totaal aantal op de afsluitingsdatum 9096
Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten 9097 4,5
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 9098 8.870
Kosten voor de onderneming 617 220.433
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OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Niet-recurrente opbrengsten 76 139.302
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 76A 139.302

Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op
immateriële en materiële vaste activa 760
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico's en
-kosten 7620
Meerwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste
activa 7630
Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 764/8 139.302

Niet-recurrente financiële opbrengsten 76B
Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa 761
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's
en kosten 7621
Meerwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa 7631
Andere niet-recurrente financiële opbrengsten 769

Niet-recurrente kosten 66 80.323
Niet-recurrente bedrijfskosten 66A 80.323

Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 660
Voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico's en -kosten:
toevoegingen (bestedingen) (+)/(-) 6620
Minderwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste
activa 6630
Andere niet-recurrente bedrijfskosten 664/7 80.323
Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente
bedrijfskosten (-) 6690

Niet-recurrente financiële kosten 66B
Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661
Voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en kosten:
toevoegingen (bestedingen) (+)/(-) 6621
Minderwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa 6631
Andere niet-recurrente financiële kosten 668
Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente financiële
kosten (-) 6691
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BELASTINGEN EN TAKSEN

Codes Boekjaar

Belastingen op het resultaat
Belastingen op het resultaat van het boekjaar 9134 1.181

Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen 9135 557
Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen 9136
Geraamde belastingsupplementen 9137 624

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren 9138
Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen 9139
Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd 9140

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

Verworpen uitgaven 52.158

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

Codes Boekjaar
Bronnen van belastinglatenties

Actieve latenties 9141
Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten 9142
Andere actieve latenties

Passieve latenties 9144
Uitsplitsing van de passieve latenties

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) 9145 2.495.314 1.258.850
Door de onderneming 9146 3.585.066 2.060.095

Ingehouden bedragen ten laste van derden als
Bedrijfsvoorheffing 9147 167.159 54.772
Roerende voorheffing 9148
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BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN EN DE ANDERE
ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Verbonden ondernemingen
Financiële vaste activa 280/1

Deelnemingen 280
Achtergestelde vorderingen 9271
Andere vorderingen 9281

Vorderingen 9291 6.319 139.175
Op meer dan één jaar 9301
Op hoogstens één jaar 9311 6.319 139.175

Geldbeleggingen 9321
Aandelen 9331
Vorderingen 9341

Schulden 9351 2.866.516 2.038.730
Op meer dan één jaar 9361 816.836 765.023
Op hoogstens één jaar 9371 2.049.681 1.273.707

Persoonlijke en zakelijke zekerheden
Door de onderneming gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg
voor schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen 9381
Door verbonden ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd als
waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming 9391

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen 9401
Financiële resultaten

Opbrengsten uit financiële vaste activa 9421
Opbrengsten uit vlottende activa 9431
Andere financiële opbrengsten 9441
Kosten van schulden 9461 49.094 49.191
Andere financiële kosten 9471

Realisatie van vaste activa
Verwezenlijkte meerwaarden 9481
Verwezenlijkte minderwaarden 9491

Geassocieerde ondernemingen
Financiële vaste activa 9253

Deelnemingen 9263
Achtergestelde vorderingen 9273
Andere vorderingen 9283

Vorderingen 9293
Op meer dan één jaar 9303
Op hoogstens één jaar 9313

Schulden 9353
Op meer dan één jaar 9363
Op hoogstens één jaar 9373

Persoonlijke en zakelijke zekerheden
Door de onderneming gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg
voor schulden of verplichtingen van geassocieerde ondernemingen 9383
Door geassocieerde ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd
als waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming 9393

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen 9403
Andere ondernemingen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat
Financiële vaste activa 9252

Deelnemingen 9262
Achtergestelde vorderingen 9272
Andere vorderingen 9282

Vorderingen 9292
Op meer dan één jaar 9302
Op hoogstens één jaar 9312

Schulden 9352
Op meer dan één jaar 9362
Op hoogstens één jaar 9372

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
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Boekjaar
informatie over de transacties die nodig is voor het verkrijgen van inzicht in de financiële positie
van de vennootschap

NIHIL 0
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FINANCIËLE BETREKKINGEN MET

Codes Boekjaar

Bestuurders en zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen die de onderneming
rechtstreeks of onrechtstreeks controleren zonder verbonden ondernemingen
te zijn, of andere ondernemingen die door deze personen rechtstreeks of
onrechtstreeks gecontroleerd worden
Uitstaande vorderingen op deze personen 9500

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

Waarborgen toegestaan in hun voordeel 9501
Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel 9502
Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening
toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk
betrekking heeft op de toestand van een enkel identificeerbaar persoon

Aan bestuurders en zaakvoerders 9503
Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders 9504

Codes Boekjaar

De commissaris(sen) en de personen met wie hij (zij) verbonden is (zijn)
Bezoldiging van de commissaris(sen) 9505 6.500
Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd
binnen de vennootschap door de commissaris(sen)

Andere controleopdrachten 95061
Belastingadviesopdrachten 95062
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten 95063

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd
binnen de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)

Andere controleopdrachten 95081
Belastingadviesopdrachten 95082
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten 95083

Vermeldingen in toepassing van het artikel 134 van het Wetboek van vennootschappen
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VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
Inlichtingen te verstrekken door elke onderneming die onderworpen is aan de bepalingen van het Wetboek van
 vennootschappen inzake de geconsolideerde jaarrekening

De onderneming heeft geen geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerd jaarverslag opgesteld, omdat zij daarvan vrijgesteld is
 om de volgende reden(en)

De onderneming is zelf dochteronderneming van een moederonderneming die een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar
 jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt en openbaar maakt

In voorkomend geval, motivering dat aan alle voorwaarden tot vrijstelling, opgenomen in artikel 113, §2 en §3 van het
 Wetboek van vennootschappen, is voldaan

De vennootschap wordt opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening opgesteld door de moedervennootschap.

Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van
 de moederonderneming die de geconsolideerde jaarrekening opstelt en openbaar maakt, op grond waarvan de vrijstelling is
 verleend

TWENTY-FIRST CENTURY FOX, INC.

Avenue of the Americas 1211 

NY 10036 New York

VERENIGDE STATEN

Inlichtingen die moeten worden verstrekt door de onderneming indien zij dochteronderneming of gemeenschappelijke
 dochteronderneming is

Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van de
 moederonderneming(en) en de aanduiding of deze moederonderneming(en) een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar
 jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt (opstellen) en openbaar maakt (maken)*:

TWENTY-FIRST CENTURY FOX, INC.

Consoliderende moederonderneming - Grootste geheel

Avenue of the Americas 1211 
NY 10036 New York
VERENIGDE STATEN

Indien de moederonderneming(en) (een) onderneming(en) naar buitenlands recht is (zijn), de plaats waar de hiervoor bedoelde
 geconsolideerde jaarrekening verkrijgbaar is*:

TWENTY-FIRST CENTURY FOX, INC.

Avenue of the Americas, New York 1211
NY 10036 New York
NY

______________________________________

* Wordt de jaarrekening van de onderneming op verschillende niveaus geconsolideerd, dan worden deze gegevens verstrekt,
 enerzijds voor het grootste geheel en anderzijds voor het kleinste geheel van ondernemingen waarvan de vennootschap als
 dochter deel uitmaakt en waarvoor een geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld en openbaar gemaakt.
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Waarderingsregels

SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS
I. BEGINSEL 
De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het
 Wetboek van vennootschappen.
Ten behoeve van het getrouwe beeld wordt in de volgende uitzonderingsgevallen afgeweken van de bij dit besluit bepaalde waarderingsregels :

Deze afwijkingen worden als volgt verantwoord:

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

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

en heeft zij een (positieve) (negatieve) invloed op het resultaat van het boekjaar vóór belasting ten belope van                   EUR 
Niet van toepassing
De resultatenrekening wordt niet op belangrijke wijze beïnvloed door opbrengsten en kosten die aan een vorig boekjaar moeten worden
 toegerekend.

De cijfers van het boekjaar zijn vergelijkbaar met die van het vorige boekjaar. 
(Voor de vergelijkbaarheid worden de cijfers van het vorige boekjaar op volgende punten aangepast) (Voor de vergelijking van de jaarrekeningen
 van beide boekjaren moet met volgende elementen rekening worden gehouden) 
Niet van toepassing.

Bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria is de waardering van de voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen waarvan
 hierna sprake, onvermijdelijk aleatoir 

Andere inlichtingen die noodzakelijk zijn opdat de jaarrekening een getrouw beeld zou geven van het vermogen, de financiële positie en het
 resultaat van de onderneming :

II. BIJZONDERE REGELS

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

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

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

MATERIELE VASTE ACTIVA
In de loop van het boekjaar werden geen materiële vaste activa geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt verantwoord :

AFSCHRIJVINGEN GEBOEKT TIJDENS HET BOEKJAAR:
=============================================================================================
                                            |         |       |  Afschrijvingspercentages
                                            |         |       |               |  Bijkomende
                                            |         |       |   Hoofdsom    |    kosten
       A C T I V A                          | Methode | Basis | Min.  -  Max. | Min.  -  Max.
=============================================================================================
1. Oprichtingskosten                        |         |       |               |              
                                            |         |       |               |              
                                            |         |       |               |              
                                            |         |       |               |              
2. Immateriële vaste activa                 |         |       |    33,33%     |     33,33%           
                                            |         |       |               |              
                                            |         |       |               |              
                                            |         |       |               |              
                                            |         |       |               |              
3. Industriële, administratieve of          |         |       |               |              
   commerciële gebouwen (*)                 |         |       |               |              
                                            |         |       |               |              
                                            |         |       |               |              
                                            |         |       |               |              
4. Installaties, machines en uitrusting (*) |         |       |               |              
                                            |         |       |               |              
                                            |         |       |               |              
                                            |         |       |               |              
5. Rollend materieel (*)                    |         |       |               |              
                                            |         |       |               |              
                                            |         |       |               |              
                                            |         |       |               |              
6. Kantoormaterieel en meubilair (*)        |         |       |     50%       |      50%            
                                            |         |       |               |              
                                            |         |       |               |              
                                            |         |       |               |              
7. Andere materiële vaste activa            |         |       |               |              
                                            |         |       |               |              
                                            |         |       |               |              
                                            |         |       |               |              
=============================================================================================
   Methode: L (lineaire) / D (degressieve) / A (andere)
   Basis: NG (niet-geherwaardeerde) / G (geherwaardeerde)
=============================================================================================
(*) Met inbegrip van de in leasing gehouden activa; deze worden in voorkomend geval op een afzonderlijke lijn vermeld.

Overschot aan toegepaste, fiscaal aftrekbare, versnelde afschrijvingen ten opzichte van de economisch verantwoorde afschrijvingen 
- bedrag voor het boekjaar :                   EUR.
- gecumuleerd bedrag voor de vaste activa verworven vanaf het boekjaar dat na 31 december 1983 begint :                   EUR. 

FINANCIELE VASTE ACTIVA
In de loop van het boekjaar werden geen deelnemingen geherwaardeerd. 

VOORRADEN
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Voorraden worden gewaardeerd tegen de AANSCHAFFINGSWAARDE berekend volgens de (te vermelden) methode van de gewogen gemiddelde prijzen, Fifo,
 Lifo, individualisering van de prijs van elk bestanddeel of tegen de lagere marktwaarde: 
1. Grond- en hulpstoffen:
2. Goederen in bewerking - gereed product: 
3. Handelsgoederen : 
4. Onroerende goederen bestemd voor verkoop :

PRODUCTEN
- De vervaardigingsprijs van de producten (omvat) (omvat niet) de onrechtstreekse productiekosten.
- De vervaardigingsprijs van de producten waarvan de productie meer dan één jaar beslaat, (omvat) (omvat geen) financiële kosten verbonden aan
 de kapitalen ontleend om de productie ervan te financieren. 
Bij het einde van het boekjaar bedraagt de marktwaarde van de totale voorraden ongeveer                 % meer dan hun boekwaarde. 
(Deze inlichting is slechts vereist zo het verschil belangrijk is) 
BESTELLINGEN IN UITVOERING
Bestellingen in uitvoering worden gewaardeerd (tegen vervaardigingsprijs) (tegen vervaardigingsprijs, verhoogd met een gedeelte van het
 resultaat naar gelang van de vordering der werken).

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

VREEMDE VALUTA
De omrekening in EUR van tegoeden, schulden en verbintenissen in vreemde valuta gebeurt op volgende grondslagen:
De resultaten uit de omrekening van vreemde valuta zijn als volgt in de jaarrekening verwerkt :

LEASINGOVEREENKOMSTEN
Wat de niet-geactiveerde gebruiksrechten uit leasingovereenkomsten betreft (artikel 102, § 1 van het koninklijk besluit van 30 januari tot
 uitvoering van het Wetboek van vennootschappen), beliepen de vergoedingen en huurgelden die betrekking hebben op het boekjaar voor leasing
 van onroerende goederen :                   EUR.
CONTINUITEIT
Bij het afwerken van de jaarrekening stellen wij vast dat ten gevolge van geleden verliezen het netto-actief gedaald is tot minder dan een
 vierde van het maatschappelijk kapitaal, zodat artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen van toepassing is. Bijgevolg is artikel 138
 van het Wetboek van vennootschappen eveneens van toepassing.
Gezien het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag van € 61.500,00 is artikel 634 van het Wetboek van vennootschappen tevens van
 toepassing.
Aangezien Transfer NV deel uitmaakt van de groep 21st Century Fox, en bijgevolg de continuïteit gewaarborgd wordt door de moedermaatschappij,
 stellen wij u voor de activiteit van de vennootschap voort te zetten.
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Tranfer NV

Broedermlnstraat 9

2018 Antwerpen I
Ondernemingsnummer: 0841.954-7 53

RPR AntwerPen, afdeling AntwerPen

Jaarverslag van de raad van bestuur aan de Jaarvergaderlng over deJaarrekenlng Per 30/06/2018

Geachte aandeelhouders,

Wij hebben de eer u, in toepassing van de artikelen 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen, verslag uit te

brången over ons beleid en de gang van zaken van de vennootschap tijdens het voorbije boekjaar, afgesloten per

30t0612018.

De aan u voorgelegde jaarrekening werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het Koninkl'rjk Besluit van 30

Januarl 2OOl tõt uiWoering van hei Wetboek van vennootschappen, meer bepaald boek ll, titel I met betrekking tot
'de 

Jaarrekening van de ondernemlngen en overeenkomstig de bijzondere wettelflke en bestuursrechtelijke

bepalingen die op de onderneming van toepassing zijn.

l. Ontwlkkellng- rcsuttaten. posltle van de vennootschap - r¡slco's en onzekerheden.

1.1. Analyse van de iaarcllfers en de resultaten

Vergelijklng met vorlg boekJaar

De vennootschap heeft het afgelopen boekjaar een te bestemmen verlies van -956.38e01 euro, tetenover een te

bestemmen winst ten bedrage van 670.341,70 euro, op het einde van vorig boekjaar.

Defaarrekenlng geeft de volgende sltuatle weer:

Balanstotaal 6'887'432'20

Teverwerken verllesvan het boekjaar -956'386'01

Te bestemmen verlies -1'215'056'38

Over te dragen verlies -1 '215'056'38

Balans na resultaawerwerklng

De balansen van het laatst aftesloten en het voorgaande boekjaar worden hierna in beknopte vorm weergege'ven

(bedragen in EUR):

30to6t2078

Vaste activa 433.718,87

Vorderingen< ljaar 4'743.617,52

Geldbeleggingen en liquide middelen 1.683'208,83

Overlopende rekeningen 26.886,98

Actlva 6.887-432,20

Eigen vermogen -881.723,05

Schulden > ljaar 816.835,91

Schulden < lfaar 3.727.310,56

Overlopende rekeningen 3.225.008.78

passlya 6.887.432,20

Uit voorgaande gegevens kunnen volgende ratio's afgeleid worden:

30t0612ß18 30tÛ6t2017

L¡quid¡te¡t 0,93 1'18

Solvabilitelt -12,809ó 1'2696

Resultatenrekenlng

Hierna worden de voornaamste gegevens uit de resultätenrekening beknopt weergegwen (bedragen in EUR):

Vo

6,309ó

68,819Á

24,4/,91

0,399ô

100,009ó

-12,8096

11,86Vo
yj296
46,82Vi

100,009ó

30to612017

35.705,04
4.327.402,48
1.431.320,70

150.917,28

5.945.34s,50

74.662,96
8æ.717.28

2.661-619,16

2,344.346,10

s.945.345,s0

%

0,609ó

72,7996

24,07q6

2,5496

100,009ó

1,2696

14,548h

M,7796

39,4396

100,00%
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30/06/2018 vr 3otÛ6l2017 96

omzet 13.408.829,98 100,0096 8.403.103,63 100,0096

Personeelskosten 1'033'167,38 7J1V0 232.200,62 2,76VÐ

Aßchrfvtngen 29.747,78 0,229( 11.491,21 0,1496

Bedr¡jßr'vlnst (BedrÜfsverlles) 'A96.872,84 -6,69Vo 783.684'96 9'33%

Financleel resultaat -58'331,77 '0,4486 -113'343,26 -1,35%

uitzonderlijke resultaat 0,00 0,00% 58.978,86 0,7091

Belasting op het resultaat -1.181,40 -0,019ó 0,00 0'009ó

W¡nst (verlles) van het boekJaar -956.386,0f '7,1?o/o 670.341,70 7,98o/o

|e bestemmen wtnst (vertles Yan het -956.386,01 -7,130Â 67O.U1,7O 7,98%
boekjaar)

Resultaawerwerking

WiJ stellen u voor aan het resultaat de volgende bestemmlng te geven (bedragen in EUR):

Te bestemmen verlies (-) -1'215'056,38

- Te verwerken verl¡es van het boekjaar (-) -956.386,01

- Te verwerken verl¡es van het vorig boekjaar (-) -258.67Q,37

Over te dragen verlies (+) -1 '215'056,38

1.2. Ontwikkeline

Uit de vergeliJking van de resultatenrekening van de laatste 2 boekjaren blijkt dat de vennootschap aan de gestelde

veruachtingen voldaan heeft.

1.3. Posítie van de vennootschap

Uit deze ciJfers blüK dat de vennootschap zich verder als een belangr'rjke speler op de mark handhaaft-

1.4. Risico5 en onzekerheden

De raad van bestuur heeft geen kennis van rislcoS en onzekerheden die vermeld dienen te worden in onderhavig

verslag.

2. Eelangr[ke gebeurtenisqgn na het eindevan het hoekiaar

Sinds het afsluiten van het boekJaar op 30/06/2018 hebben er zich geen gebeurtenissen voorgedaan, die de

resultaten en de financlële positievan de onderneming op belangrijke wijze beihvloeden'

g. Inllchtlnggl[.-over de om¡tandlqheCen dle de ontrvikkelinf,van de vennootschao aanmerkelllk kunnen

beînvloçden.

Behoudens de economische omstandigheden, voorzien wlJ geen noemenswaardige omstandigheden die de

toekomstige s/olut¡e van onze vennootschap ln belangrijke mate kunnen beinvloeden'

4.,,Ondezoek en ontwlkkelinf

Op het gebied van onderzoek en ontwikkeling werden in het voorbije boekjaar geen activiteiten uitgevoerd'

5. Bilkantoren

N¡h¡1.

6. Verantwoordinp waârderlngsregels

lngwolge artikel 96 van het Wetboek van vennootschappen dient het jaarverslag de verantwoordlng van de

toãpassing van de waarderlngsregels ln de veronderstelling van continuiteit te bevatten. Dit kan redelijkerwijs

verilaardivorden gezien er signmcante inspanningen geleverd worden om nieuwe commerciële contracten binnen

te halen als mede bestaande contracten winsgevender te maken.

Verder wordt veel aandacht besteed aan de kostenbeheerslng.

7. Vermeldlngen vereist door het Wetboek van vennootschaPPeE

Nih¡l

4
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8. lnformade b[ sebruik door de vennootschap van ñnanclële lnstrumenten voor zover bctekenlsrol
De vennootschap heeft geen gebruik gemaakt van dergelfike flnanciële lnstrumenten.

9. Ver?ntwog$ingvan de onafhankelllkheld en deskundllhcld op het gebled van boekhoudinp en aud¡tvqn
tcn mln$e één l¡d van het aud¡tcom¡té.

De vennootschap heeft geen auditcomité.

slsÊ

Wij wagen u de jaarrekening te willen goedkeuren en ons en de commlssaris kwijting te verlenen voor het
uitgeoefende mandaat gedurende het voorbije boekjaar.

Tot slot danken wlj allen die zich in het voorblje Jaar lngezet hebben voor de werking van de vennootschap.

Te f op 09/04/201 9.

De Ru¡ter Armstrong De heerTerry Downlng
BestuurderBestuurder

O
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Ernst & Young
Bedrijfsrevisoren
Rév¡seurs d'Entrepr¡ses
Borsbeeksebrug 26
B - 2600 Antwerpen (Berchem)

Oordeelonthouding

Wij hebben opdracht gekregen de jaarrekening te
controleren van Transfer NV (Oe "Vennootschap"),
die de balans op 30 juni 2018 omvat, alsook de
resultatenrekeninq van het boekjaar afgesloten op
die datum en de toelichting, met een balanstotaal
van € 6.887.432,20 en waarvan de
resultatenrekening afsluit met een verlies van het
boekjaar van € 956.386,01.

Vanwege de belangrijkheid van de
aangelegenheid zoals beschreven in de sectie
"Basis voor ons oordeelonthouding", zijn wij niet
in staat geweest om voldoende en geschikte
controle-informatíe te verkrijgen om een basis
voor een controleoordeel te verschaffen.
Dienovereenkomstig brengen wij geen oordeel
over de Jaarrekening tot uitdrukking.

Basis voor onze oordeelonthouding

De interne beheersing van de vennootschap met
betrekking tot het afsluitproces vertoont
tekortkomingen waardoor wij niet in staat zijn
geweest ten aanzien van diverse rekeningen van
de balans en resultatenrekening alle noodzakelijke
controles uit te voeren, oveteenkomstig de ISA-
normen.

Wij hebben bijgevolg geen voldoende en geschikte
controle-informatie bekomen die ons toelaten om
een oordeel te vormen over de jaarrekening.

Gelet op deze omstandigheden en gevolg gevend
aan de vereiste uit artikel 144, çI,20 van het
Wetboek van vennootschappen, dienen wijte
besluiten dat wij van het bestuursorgaan en van
de aangestelden van de vennootschap niet de
voor onze controle vereiste ophelderingen en
inlichtingen hebben kunnen bekomen.

Verantwoordelijkheden van het
bestuursorgaan voor het opstellen van de
Jaarrekening

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het
opstellen van de Jaarrekening die een getrouw
beeld geeft in overeenstemming met het in België
van toepassing zijde boekhoudkundige
referentiestelsel en met de in België van
toepassing zijnde wettelijke en reglementaire
voorschriften alsook een systeem van interne
beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk
acht voor het opstellen van de Jaarrekening die
geen afwijking van materieel belang bevat die het
gevolg is van fraude of van fouten.

ln het kader van de opstelling van de
Jaarrekening, is het bestuursorgaan
verantwoordelijk voor het inschatten van de
mogelijkheid van de vennootschap om haar
continuTteit te handhaven, het toelichten, indien
van toepassing, van aangelegenheden die met
continuÏteit verband houden en het qebruiken van
de continuTteitsveronderstelling tenzij het

Tel: +32 (0)3 27O 72O0
Fax: +32 (O)3 235 31 45
ey.com

Verslag van de comm¡ssaris aan de algemene vergadering van Transfer NV
over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2018

Overeenkomstiq de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader van ons
mandaat van commissaris. Dit verslag omvat ons oordeel over de balans op 30 juni 2078, over de
resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op 30 juni 2018 en over de toelichting (atle stukken
gezamenlijk "de Jaarrekening") en omvat tevens ons verslag betreffende overige door wet- en
regelgeving gestelde eisen. Deze verslagen zijn één en ondeelbaar. Dit commissarisverslag volqt op ons
verslag van niet-bevinding opgesteld op 18 december 2018, dat tot u werd gericht, wegens het
ontbreken van de nodige stukken die ons toelaten om ons verslag op te stellen binnen de
vooropgesielde termijnen.

Wij werden als commissaris benoemd door de algemene vergadering op 22 juni 2076, overeenkomstig
het voorstel van het bestuursorgaan. Ons mandaat loopt af op de datum van de algemene vergaderinq
die zal beraadslaqen over de Jaarrekening afgesloten op 30 juni2018. We hebben de wettelijke
controle van de Jaarrekening van de Vennootschap uitgevoerd gedurende 6 opeenvolgende boekjaren.

Verslag over de controle van de Jaarrekening

Buracrl¡ikc veñrìoot5ch¿p onde¡ (Je vorn võrì eetl codpeeticle vennoolsch¿p ffìet beperkle ¡rrnspr¡kel¡jkherd,
Soflc{11 !ivrle ious ld lorrr J urìe socr¿ló coot)ir¿lrve å resÞon5.rbltrÌé tmrtée.
RPt¡Brussel.RPlìll1,yclo\.1.V.Â..i1.[.W8¡:0446.33,1.1t1 tB^NNo8E71210090590069
' h¡ndcleDd rn n¡f,n v.ìn cen veniloolsch¿D/,l0is5¡nt ðu noilì d une sociétè

A ¡nember firûr ol Ernst 8 Younq Clob¿l Lrmrted

29/36



EY
Buildinq a better
workinq world

bestuursorgaan het voornemen heeft om de
Vennootschap te vereffenen of om de
bedrijfsactiviteiten stop te zetten of geen
realistisch alternatief heeft dan dit te doen.

Onze verantwoordelijkheid voor de controle
over de Jaarrekening

Het is onze verantwoordelijkheid om een controle
in overeenstemming met de lnternational
Standards on Auditing ("lSA's") uit te voeren en
een commissarisverslag uit te brengen. Vanwege

Verslag van de commissaris van 11 april 2019 over de Jaarrekening
van Transfer NV over het boekjaar

afgesloten op 30 juni 2018 (vervolg)

de belanqrijkheid van de aangelegenheid zoals
beschreven in de sectie "Bðsis voor ons
oordeelonthouding", zijn wij niet in staat geweest
om voldoende en geschikte controle-informatie te
verkrijçen om een basis voor een controleoordeel
te verschaffen.

Wij hebben alle deontologische vereisten die
relevant zijn voor de controle van de Jaarrekening
in België nageleefd, met inbegrip van deze met
betrekking tot de onafhankelijkheid.

verslag betreffende de over¡ge door wet- en regelgeving gestelde eisen

Verantwoordelijkheden van het
bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het
opstellen en de inhoud van het jaarverslag, voor
het naleven van de wettelijke en
bestuursrechtelijke voorschriften die van
toepassing zijn op het voeren van de
boekhouding, alsook voor het naleven van het
Wetboek van vennootschappen en van de
statuten van de Vennootschap.

Verantwoordelijkheden van de commissaris

ln het kader van ons mandaat en overeenkomstig
de Belgische bijkomende norm (Herzien) bij de in
België van toepassing zijnde ISA's, is het onze
verantwoordelijkheÌd om, in alle van materieel
belang zijnde opzichten, het jaarverslag, alsook
de naleving van bepaalde verplichtingen uit het
Wetboek van vennootschappen en statuten te
verif iëren, alsook verslag over deze
aanqelegenheden uit te brengen.

Aspecten betreffende het jaarverslag

Met uîtzondering van hei effect op het jaarverslag
van de aangelegenheid beschreven in de
paragraaf "Basis voor onze oordeelonthouding",
stemt dit jaarverslag, naar ons oordeel, na het
uitvoeren van specifieke werkzaamheden op het
jaarverslag, overeen met de Jaarrekening voor
hetzelfde boekjaar, enerzijds, en is dit jaarverslag
opgesteld overeenkomstiq artikelen 95 en 96 van
het Wetboek van vennootschappen, anderzijds.

ln de context van onze controle van de
Jaarrekening, zijn wij tevens verantwoordelijk
voor het overwegen, op bôsis van de kennis
verkregen in de controle, of het jaarverslag een
afwijking van materieel belang bevat, hetzij

informatie die onjuist vermeld is of anderszins
misleidend is. ln het licht van de werkzaamheden
die wij hebben uitgevoerd, dienen wij u geen
afwijking van materieel belang te melden, met
..it-^-J^-i--L¡li.¿uriuer ¡ílg vcin neI eITeCI Op ilet jõdfVef Sldg Vatì
de aangelegenheid beschreven in de paragraaf
"Basis voor onze oordeelonthouding". Verder
drukken wij geen enkele mate van zekerheid uit
over het jaarverslaq.

Vermeldingen betreffende de sociale balans

De sociale balans, neer te leggen overeenkomstig
artikel 100, ç I,6ol2 van het Wetboek van
vennootschappen, bevat, zowel qua vorm als qua
inhoud, de door de wet vereiste inlichtingen, en
bevat geen van materieel belang zijnde
inconsistenties op basis van de informatie
waarover wij beschikken in ons controledossier.

Vermeldingen betreffende de
onaf hankelijkheid

Ons bedrijfsrevisorenkantoor en ons netwerk
heeft geen opdrachten verricht die onverenigbaar
zijn met de wettelijke controle van de
Jaarrekeníng en is in de loop van ons mandaat
onafhankelijk gebleven tegenover de
Vennootschap.

De honoraria voor de bijkomende opdrachten die
verenigbaar zijn met de wettelijke controle van de
Jaarrekening bedoeld in artikel 134 van het
Wetboek van vennootschappen werden correct
vermeld en uitgesplitst in de toelichting bij de
Jaarrekening.

2
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Verslag van de commissaris van 11 april 2019 over de Jaarrekening
van Transfer NV over het boekjaar

afgesloten op 30 juni 2018 (vervofg)

Andere vermeld¡ngen

' Rekening houdend met de onmogelijkheid om
voldoende en geschikte controle-informatie te
verkrijqen alsook de aangelegenheden
beschreven in de paragraaf "Basis voor onze
oordeelonthouding", kunnen wij ons niet
uitspreken of het feit dat de boekhouding
gevoerd werd overeenkomstig de in België
van toepassing zijnde wettel¡jke en
reglementaire voorschriften.

' Onze paragraaf "Basis voor onze
oordeelonthouding", beschrijft de
omstandigheden die mogelijk een geval van
niet-naleving van de wettelijke bepalingen van
het in België van toepassing zijnde

Antwerpen, 11 april 2019

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA
Commissaris

noot
* Handelend in m van een BVBA

Ref. 19RV80121

boekhoudkundig referentiekader inhouden en
zouden kunnen leiden tot het niet
overeenstemmen van de resultaatverwerking,
met de wettelijke en statutaire bepalingen.
Wij hebben geen kennis van andere
verrichtingen of beslissingen die in
overtreding met de statuten of het Wetboek
van vennootschappen zijn gedaan of
genomen en die in ons verslag zouden
moeten vermeld worden, behoudens dat de
bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen inzake de termijnen voor
het houden van de algemene vergadering
binnen de wettelijke termijn en de
overhandiging van de vereiste documenten
aan de commissaris en aan de
aandeelhouders niet heeft nageleefd.
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Nr. BE 0841.954.753 VOL 10

SOCIALE BALANS

Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn:          
   200
          

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 13,9 6,3 7,6

Deeltijds 1002 0,1 0,1

Totaal in voltijdse equivalenten (VTE) 1003 13,9 6,3 7,6

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Voltijds 1011 23.948 10.982 12.966

Deeltijds 1012 68 68

Totaal 1013 24.016 10.982 13.034

Personeelskosten

Voltijds 1021 1.030.242 472.445 557.797

Deeltijds 1022 2.925 2.925

Totaal 1023 1.033.167 472.445 560.722

Bedrag van de voordelen bovenop het loon 1033

Tijdens het vorige boekjaar
Codes P. Totaal 1P. Mannen 2P. Vrouwen

Gemiddeld aantal werknemers in VTE 1003 4 1 3

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 1013 6.605 1.794 4.811

Personeelskosten 1023 288.535 41.548 246.987

Bedrag van de voordelen bovenop het loon 1033
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Nr. BE 0841.954.753 VOL 10

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

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in
 voltijdse
 equivalenten

Aantal werknemers 105 18 1 18,7

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 110 18 18

Overeenkomst voor een bepaalde tijd 111 1 0,7

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 112

Vervangingsovereenkomst 113

Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen 120 9 9

lager onderwijs 1200 9 9

secundair onderwijs 1201

hoger niet-universitair onderwijs 1202

universitair onderwijs 1203

Vrouwen 121 9 1 9,7

lager onderwijs 1210 9 9

secundair onderwijs 1211

hoger niet-universitair onderwijs 1212

universitair onderwijs 1213 1 0,7

Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel 130

Bedienden 134 18 1 18,7

Arbeiders 132

Andere 133

Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde personen

Tijdens het boekjaar

Codes 1. Uitzendkrachten 2. Ter
 beschikking
 van de
 onderneming
 gestelde
 personen

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen 150

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 151

Kosten voor de onderneming 152

34/36



Nr. BE 0841.954.753 VOL 10

Tabel van het personeelsverloop tijdens het boekjaar

Ingetreden Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in
 voltijdse
 equivalenten

Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens
 het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend
 of die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het
 algemeen personeelsregister 205 18 1 18,7

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 210 18 18

Overeenkomst voor een bepaalde tijd 211 1 0,7

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 212

Vervangingsovereenkomst 213

Uitgetreden Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in
 voltijdse
 equivalenten

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 305 4 4

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 310 4 4

Overeenkomst voor een bepaalde tijd 311

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 312

Vervangingsovereenkomst 313

Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst
Pensioen 340

Werkloosheid met bedrijfstoeslag 341

Afdanking 342

Andere reden 343 4 4

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 0841.954.753 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 5813

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding 58031 58131

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen 58032 58132

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) 58033 58133

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

Aantal betrokken werknemers 5821 5831

Aantal gevolgde opleidingsuren 5822 5832

Nettokosten voor de onderneming 5823 5833

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
 werkgever

Aantal betrokken werknemers 5841 5851

Aantal gevolgde opleidingsuren 5842 5852

Nettokosten voor de onderneming 5843 5853
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