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GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO

STUDIO 100

Naamloze vennootschap

BE 0457.622.640

Oliver bvba vertegenwoordigd door Hans
Bourlon

Bestuurder

Gert Verhulst bvba vertegenwoordigd door
Gert Verhulst
Bestuurder

OCR9002

BVBA OLIVER
Nr.: BE 0459.357.950
Beiaardlaan 3, 1850 Grimbergen, België

Bestuurder
15/06/2011 - 12/06/2017

Vertegenwoordigd door:

Hans Bourlon
(Bestuurder van vennootschappen)
Beiaardlaan 3, 1850 Grimbergen, België

BVBA VERHULST GERT
Nr.: BE 0440.402.764
Vlaamse Kaai 84 bus b4, 2000 Antwerpen, België

Bestuurder
15/06/2011 - 12/06/2017
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Vertegenwoordigd door:

Gert Verhulst
(bestuurder van vennootschappen)
Vlaamse Kaai 81 bus 4, 2000 Antwerpen, België

GCV VAN DEN KERKHOF STEVE
Nr.: BE 0875.740.447
Albert Dumontlaan 15, 8660 De Panne, België

Bestuurder
15/06/2011 - 12/06/2017

Vertegenwoordigd door:

Steve Van den Kerkhof

BNP PARIBAS FORTIS PRIVATE EQUITY BELGIUM NV
Nr.: BE 0421.883.286
Warandeberg 3, 1000 Brussel, België

Bestuurder
15/06/2011 - 12/06/2017

Vertegenwoordigd door:

Luc Weverbergh

BNP PARIBAS FORTIS PRIVATE EQUITY MANAGEMENT NV
Nr.: BE 0438.091.788
Warandeberg 3, 1000 Brussel, België

Bestuurder
15/06/2011 - 12/06/2017

Vertegenwoordigd door:

Pierre Demaerel

GCV KOEN PEETERS
Nr.: BE 0897.409.158
Kruisweg 28, 2990 Wuustwezel, België

Bestuurder
10/07/2013 - 12/06/2017

Vertegenwoordigd door:

Koen Peeters
(bedrijfsleider)
Kruisweg 28, 2990 Wuustwezel, België

Brigitte Boone
(bestuurder)
Vlierbeekstraat 40, 3050 Oud-Heverlee, België

Bestuurder
19/12/2014 - 12/06/2017

ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN BCVBA
Nr.: BE 0446.334.711
Joe Englishstraat 52-54, 2140 Borgerhout (Antwerpen), België
Lidmaatschapsnr.: B00160

Commissaris
10/06/2014 - 12/06/2017

Vertegenwoordigd door:

Ronald Van Den Ecker
(Bedrijfsrevisor)
Joe Englishstraat 52-54, 2140 Borgerhout (Antwerpen), België
Lidmaatschapsnr.: A01851



GECONSOLIDEERDE BALANS NA WINSTVERDELING*

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

VASTE ACTIVA ........................................................................... 20/28 177.319 180.077

Oprichtingskosten .................................................................... 4.7 20 ............................. .............................

Immateriële vaste activa .......................................................... 4.8 21 63.984 65.968

Positieve consolidatieverschillen ........................................... 4.12 9920 2.432 3.425

Materiële vaste activa .............................................................. 4.9 22/27 110.653 110.413

Terreinen en gebouwen ......................................................... 22 48.388 51.058

Installaties, machines en uitrusting ........................................ 23 44.091 46.432

Meubilair en rollend materieel ............................................... 24 3.512 3.952

Leasing en soortgelijke rechten ............................................. 25 1.922 2.097

Overige materiële vaste activa .............................................. 26 174 164

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ................................ 27 12.566 6.710

Financiële vaste activa ............................................................
4.1-

4.4/4.10 28 250 271

Vennootschappen waarop vermogensmutatie is toegepast .. 4.10 9921 ............................. .............................

Deelnemingen ................................................................... 99211 ............................. .............................

Vorderingen ...................................................................... 99212 ............................. .............................

Andere ondernemingen ......................................................... 284/8 250 271

Deelnemingen, aandelen en deelbewijzen ....................... 284 ............................. .............................

Vorderingen ...................................................................... 285/8 250 271

VLOTTENDE ACTIVA ................................................................... 29/58 78.618 76.872

Vorderingen op meer dan één jaar ......................................... 29 1.772 1.532

Handelsvorderingen .............................................................. 290 573 4

Overige vorderingen .............................................................. 291 1.199 1.528

Actieve belastingslatenties .................................................... 292 ............................. .............................

Voorraden en bestellingen in uitvoering ................................ 3 10.254 10.492

Voorraden** ........................................................................... 30/36 6.936 6.141

Grond- en hulpstoffen ....................................................... 30/31 592 399

Goederen in bewerking ..................................................... 32 ............................. .............................

Gereed product ................................................................. 33 ............................. .............................

Handelsgoederen ............................................................. 34 6.344 5.742

Onroerende goederen bestemd voor verkoop .................. 35 ............................. .............................

Vooruitbetalingen .............................................................. 36 ............................. .............................

Bestellingen in uitvoering ....................................................... 37 3.318 4.351

Vorderingen op ten hoogste één jaar ..................................... 40/41 44.245 50.106

Handelsvorderingen .............................................................. 40 34.748 43.417

Overige vorderingen .............................................................. 41 9.497 6.689

Geldbeleggingen ...................................................................... 50/53 1.955 1.974

Eigen aandelen ...................................................................... 50 1.922 1.922

Overige beleggingen ............................................................. 51/53 33 52

Liquide middelen ...................................................................... 54/58 19.081 11.026

Overlopende rekeningen ......................................................... 490/1 1.311 1.742

TOTAAL VAN DE ACTIVA ........................................................ 20/58 255.937 256.949

__________________________
* Artikel 124 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

** De voorraadposten kunnen worden samengevoegd (cf. artikel 158, paragraaf 1, tweede lid van voormeld koninklijk besluit).
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN ..................................................................... 10/15 58.424 59.854

Kapitaal ..................................................................................... 10 30.000 30.000

Geplaatst kapitaal .................................................................. 100 30.000 30.000

Niet-opgevraagd kapitaal ....................................................... 101 ............................. .............................

Uitgiftepremies ......................................................................... 11 ............................. .............................

Herwaarderingsmeerwaarden ................................................. 12 1 1

Geconsolideerde reserves ............................................(+)/(-) 4.11 9910 28.337 30.156

Negatieve consolidatieverschillen .......................................... 4.12 9911 2.003 2.210

Omrekeningsverschillen ................................................(+)/(-) 9912 -2.446 -2.901

Kapitaalsubsidies ..................................................................... 15 529 388

BELANGEN VAN DERDEN

Belangen van derden ............................................................... 9913 985 1.263

VOORZIENINGEN, UITGESTELDE BELASTINGEN EN

BELASTINGLATENTIES ............................................................... 16 9.797 11.265

Voorzieningen voor risico's en kosten ................................... 160/5 2.771 3.359

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen ............................ 160 146 210

Belastingen ............................................................................ 161 ............................. .............................

Grote herstellings- en onderhoudswerken ............................. 162 2.518 2.318

Overige risico's en kosten ...................................................... 163/5 107 831

Uitgestelde belastingen en belastingslatenties .................... 4.6 168 7.026 7.906

SCHULDEN ................................................................................. 17/49 186.731 184.567

Schulden op meer dan één jaar .............................................. 4.13 17 108.794 79.766

Financiële schulden ............................................................... 170/4 108.794 79.766

Achtergestelde leningen ................................................... 170 ............................. .............................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................... 171 40.000 40.000

Leasingschulden en soortgelijke schulden ....................... 172 2.031 2.202

Kredietinstellingen ............................................................ 173 66.763 37.564

Overige leningen ............................................................... 174 ............................. .............................

Handelsschulden ................................................................... 175 ............................. .............................

Leveranciers ..................................................................... 1750 ............................. .............................

Te betalen wissels ............................................................ 1751 ............................. .............................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................... 176 ............................. .............................

Overige schulden ................................................................... 178/9 ............................. .............................

Schulden op ten hoogste één jaar .......................................... 4.13 42/48 68.940 92.340

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42 8.219 11.352

Financiële schulden ............................................................... 43 4.044 32.173

Kredietinstellingen ............................................................ 430/8 4.044 32.173

Overige leningen ............................................................... 439 ............................. .............................

Handelsschulden ................................................................... 44 37.727 36.222

Leveranciers ..................................................................... 440/4 37.727 36.222

Te betalen wissels ............................................................ 441 ............................. .............................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................... 46 5.918 6.009
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en
sociale lasten ......................................................................... 45 6.856 6.417

Belastingen ....................................................................... 450/3 1.220 1.843

Bezoldigingen en sociale lasten ....................................... 454/9 5.636 4.574

Overige schulden ................................................................... 47/48 6.176 167

Overlopende rekeningen ......................................................... 492/3 8.997 12.461

TOTAAL VAN DE PASSIVA ..................................................... 10/49 255.937 256.949
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GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING (Uitsplitsing van de bedrijfsresultaten naar hun aard)*

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten ................................................................ 70/74 199.341 184.150

Omzet .................................................................................... 4.14 70 176.580 160.061
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en
bestellingen in uitvoering: toename (afname) ..............(+)/(-) 71 -1.032 -3.818

Geproduceerde vaste activa .................................................. 72 16.440 20.676

Andere bedrijfsopbrengsten .................................................. 74 7.353 7.231

Bedrijfskosten ................................................................(+)/(-) 60/64 186.420 173.576

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen .............................. 60 50.563 45.698

Inkopen ............................................................................. 600/8 51.358 46.253

Voorraad: afname (toename) ..................................(+)/(-) 609 -795 -555

Diensten en diverse goederen ............................................... 61 42.338 47.462

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ..............(+)/(-) 4.14 62 41.157 37.679
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 630 49.862 38.655
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in
uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) ..........................................................(+)/(-) 631/4 693 1.984
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) .................................(+)/(-) 635/7 -588 -126

Andere bedrijfskosten ............................................................ 640/8 1.402 1.276

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ..(-) 649 ............................. .............................

Afschrijvingen op positieve consolidatieverschillen ............... 9960 993 948

Bedrijfswinst (Verlies) ....................................................(+)/(-) 9901 12.921 10.574

Financiële opbrengsten ........................................................... 75 828 609

Opbrengsten uit financiële vaste activa ................................. 750 ............................. .............................

Opbrengsten uit vlottende activa ........................................... 751 42 155

Andere financiële opbrengsten .............................................. 752/9 786 454

Financiële kosten ...........................................................(+)/(-) 65 6.331 6.733

Kosten van schulden ............................................................. 650 4.795 4.428

Afschrijvingen op positieve consolidatieverschillen ............... 9961 ............................. .............................
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan
voorraden, bestellingen in uitvoering en handels-
vorderingen: toevoegingen (terugnemingen) ...............(+)/(-) 651 608 .............................

Andere financiële kosten .............................................(+)/(-) 652/9 928 2.305

Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór
belasting ..........................................................................(+)/(-) 9902 7.418 4.450

__________________________
* De bedrijfsresultaten kunnen ook worden gerangschikt naar hun bestemming (in toepassing van artikel 158, paragraaf 2 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot

uitvoering van het Wetboek van vennootschappen).
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Uitzonderlijke opbrengsten ..................................................... 76 610 143
Terugneming van afschrijvingen en van
waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste
activa ..................................................................................... 760 ............................. .............................

Terugneming van afschrijvingen op consolidatieverschillen .. 9970 ............................. .............................
Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste
activa ..................................................................................... 761 ............................. .............................
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's
en kosten ............................................................................... 762 ............................. .............................

Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa ..................... 763 585 72

Andere uitzonderlijke opbrengsten ........................................ 4.14 764/9 25 71

Uitzonderlijke kosten .....................................................(+)/(-) 66 1.974 1.980
Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 660 1.590 711
Uitzonderlijke afschrijvingen op positieve
consolidatieverschillen ........................................................... 9962 ............................. .............................

Waardeverminderingen op financiële vaste activa ................ 661 ............................. .............................
Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten:
toevoegingen (bestedingen) ........................................(+)/(-) 662 ............................. .............................

Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa .................. 663 22 693

Andere uitzonderlijke kosten ................................................. 4.14 664/8 362 576
Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke
kosten ...............................................................................(-) 669 ............................. .............................
In het resultaat opgenomen negatieve
consolidatieverschillen ......................................................(-) 9963 ............................. .............................

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting .........(+)/(-) 9903 6.054 2.613

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen en de
belastingslatenties ................................................................... 780 764 772

Overboeking naar de uitgestelde belastingen en de
belastinglatenties ..................................................................... 680 ............................. .............................

Belastingen op het resultaat .........................................(+)/(-) 67/77 3.631 4.497

Belastingen ............................................................................ 4.14 670/3 3.767 4.498
Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen ............................................. 77 136 1

Winst (Verlies) van het boekjaar ...................................(+)/(-) 9904 3.187 -1.112

Aandeel in de winst (het verlies) van de vennootschappen
waarop vermogensmutatie is toegepast ......................(+)/(-) 9975 ............................. .............................

Winstresultaten ............................................................(+)/(-) 99751 ............................. .............................

Verliesresultaten ..........................................................(+)/(-) 99651 ............................. .............................

Geconsolideerde winst (verlies) ...................................(+)/(-) 9976 3.187 -1.112

Aandeel van derden ....................................................(+)/(-) 99761 6 31

Aandeel van de groep .................................................(+)/(-) 99762 3.181 -1.143
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TOELICHTING BIJ DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

LIJST VAN DE GECONSOLIDEERDE DOCHTERONDERNEMINGEN EN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN WAAROP
DE VERMOGENSMUTATIEMETHODE WORDT TOEGEPAST

NAAM, volledig adres van de ZETEL, RECHTSVORM en, zo het een
onderneming naar Belgisch recht betreft, het

ONDERNEMINGSNUMMER

Toegepaste methode
(I/E/V1/V2/V3/V4) 1 2

Gehouden deel van
het kapitaal (in %) 3

Wijziging in het
percentage van het
gehouden kapitaal
(t.o.v. het vorige

boekjaar) 4

Ded's It CVBA
BE 0474.271.503
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Nijverheidsstraat 17, 1840 Londerzeel, België E 50,0 0,0

Njam! NV
BE 0830.498.855
Naamloze vennootschap
Halfstraat 80, 2627 Schelle, België I 100,0 0,0

Impact Entertainment BV
Buitenlandse onderneming
Laagraven 3, 3439 (LG) Nieuwegein, Nederland E 33,33 0,0

Wavery Productions BV
Buitenlandse onderneming
Reduitlaan 45, 4814 DC Breda, Nederland I 100,0 0,0

Studio 100 International BV
Buitenlandse onderneming
Reduitlaan 45, 4814 DC Breda, Nederland I 100,0 0,0

Wanagogo NV
BE 0562.782.122
Naamloze vennootschap
Halfstraat 80, 2627 Schelle, België I 100,0 100,0

Studio 100 TV
BE 0540.814.788
Naamloze vennootschap
Halfstraat 80, 2627 Schelle, België I 100,0 0,0

Samson International Trading Ltd.
Buitenlandse onderneming
3603-06 Windsor House, Gloucester Road 311, , Hongkong I 100,0 0,0

Studio 100 Animation SAS
Buitenlandse onderneming
Rue La Fayette 105, 75010 Paris, Frankrijk I 100,0 0,0

__________________________

1 I. Integrale consolidatie
E. Evenredige consolidatie (met opgave, in de eerste kolom, van de gegevens waaruit het gezamenlijke bestuur blijkt).

V1. Vermogensmutatiemethode toegepast op een geassocieerde vennootschap (artikel 134, eerste lid, 3° van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering
van het Wetboek van vennootschappen)

V2. Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming waarover de consoliderende vennootschap een controle in feite bezit indien de consolidatie
zou indruisen tegen het beginsel van het getrouwe beeld (artikel 108 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit)

V3. Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming in vereffening of die heeft besloten haar bedrijf stop te zetten of waarvoor er niet meer kan
van worden uitgegaan dat zij haar bedrijf zal voortzetten (artikel 109 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit)

V4. Vermogensmutatiemethode toegepast op een gemeenschappelijke dochteronderneming waarvan het bedrijf niet nauw geïntegreerd is in het bedrijf van de
vennootschap die over de gezamenlijke controle beschikt (artikel 134, tweede lid van voormeld koninklijk besluit).

2 Indien een wijziging in het percentage van het gehouden deel van het kapitaal een wijziging met zich meebrengt van de toegepaste methode, wordt de aanduiding
van de nieuwe methode gevolgd door een sterretje.

3 Deel van het kapitaal van deze ondernemingen dat wordt gehouden door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen en door personen die in eigen naam
optreden maar voor rekening van deze ondernemingen.

4 Indien de samenstelling van het geconsolideerde geheel in de loop van het boekjaar een aanmerkelijke wijziging heeft ondergaan door wijzigingen in dit percentage,
worden bijkomende inlichtingen verstrekt in de sectie CONSO 4.5 (artikel 112 van voormeld koninklijk besluit).
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LIJST VAN DE GECONSOLIDEERDE DOCHTERONDERNEMINGEN EN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN WAAROP DE
VERMOGENSMUTATIEMETHODE WORDT TOEGEPAST (vervolg)

NAAM, volledig adres van de ZETEL, RECHTSVORM en, zo het een
onderneming naar Belgisch recht betreft, het

ONDERNEMINGSNUMMER

Toegepaste methode
(I/E/V1/V2/V3/V4) 1 2

Gehouden deel van
het kapitaal (in %) 3

Wijziging in het
percentage van het
gehouden kapitaal
(t.o.v. het vorige

boekjaar) 4

Studio 100 Media GmbH
Buitenlandse onderneming
Sapporobogen 6-8, D-80636 Munchen, Duitsland I 100,0 0,0

Studio 100 Verwaltungs GmbH
Buitenlandse onderneming
Sapporobogen 6-8, D-80636 Munchen, Duitsland I 100,0 0,0

Studio 100 Film GmbH
Buitenlandse onderneming
Sapporobogen 6-8, D-80636 Munchen, Duitsland I 100,0 0,0

Produktions GbR Tabaluga Co-Produktion
Buitenlandse onderneming
Sapporobogen 6-8, D-80636 Munchen, Duitsland I 65,0 0,0

Produktions GbR Tabaluga II
Buitenlandse onderneming
Sapporobogen 6-8, D-80636 Munchen, Duitsland I 65,0 0,0

Blitz 14-155 GmbH
Buitenlandse onderneming
Sapporobogen 6-8, D-80636 Munchen, Duitsland I 100,0 0,0

Flying Bark Productions Pty. Ltd
Buitenlandse onderneming
Church Street 62-68, 2050 Camperdown, Australië I 100,0 0,0

Flying Bark Distribution Pty. Ltd
Buitenlandse onderneming
Church Street 62-68, 2050 Camperdown, Australië I 100,0 0,0

Flying Bark Interactive Pty.Ltd
Buitenlandse onderneming
Church Street 62-68, 2050 Camperdown, Australië I 100,0 0,0

Greenpatch Productions Pty. Ltd
Buitenlandse onderneming
Church Street 62-68, 2050 Camperdown, Australië I 100,0 0,0

Yoram Gross Productions Pty. Ltd
Buitenlandse onderneming
church Street 62-68, 2050 Camperdown, Australië I 100,0 0,0

Flying Bark Services Pty. Ltd
Buitenlandse onderneming
Church Street 62-28, 2050 Camperdown, Australië I 100,0 100,0

The Woodlies Pty. Ltd.
Buitenlandse onderneming
Church Street 62-68, 2050 Camperdown, Australië I 100,0 10,0

Buzz Studios Pty. Ltd.
Buitenlandse onderneming
Church Street 62-68, 2050 Camperdown, Australië I 35,0 0,0

RE Productions Pty. Ltd.
Buitenlandse onderneming
Church Street 62-68, 2050 Camperdown, Australië E 40,0 15,0

Tashi Production Pty Ltd
Buitenlandse onderneming
Church Street 62-68, 2050 Camperdown, Australië I 35,0 35,0

Heidi Productions Pty. Ltd.
Buitenlandse onderneming
Church Street 62-68, 2050 Camperdown, Australië I 35,0 35,0
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NAAM, volledig adres van de ZETEL, RECHTSVORM en, zo het een
onderneming naar Belgisch recht betreft, het

ONDERNEMINGSNUMMER

Toegepaste methode
(I/E/V1/V2/V3/V4) 1 2

Gehouden deel van
het kapitaal (in %) 3

Wijziging in het
percentage van het
gehouden kapitaal
(t.o.v. het vorige

boekjaar) 4

Blinky Bill Movie Productions Pty. Ltd
Buitenlandse onderneming
Church Street 62-68, 2050 Camperdown, Australië I 93,7 93,7

Studio Plopsa NV
BE 0463.938.924
Naamloze vennootschap
De Pannelaan 68, 8660 De Panne, België I 100,0 0,0

Plopsa BV
Buitenlandse onderneming
Reinersdijk 57, 1217GN Hilversum, Nederland I 100,0 0,0

Plopsaland NV
BE 0466.400.051
Naamloze vennootschap
De Pannelaan 68, 8660 Adinkerke, België I 100,0 0,0

Plopsa Coo BVBA
BE 0405.853.542
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Cascade de Coo 4, 4970 Stavelot, België I 100,0 0,0

Cookayak NV
BE 0437.665.681
Naamloze vennootschap
Cascade de Coo 4, 4970 Stavelot, België I 100,0 0,0

B.f.F Betrieb für Freizeitgestlatung Gmbh & CoKG
Buitenlandse onderneming
Holiday-Park-Strasse 1-5, , Duitsland I 100,0 0,0

B.f.F Betrieb für Freizeitgestlatung Beteiligungs GmbH
Buitenlandse onderneming
Holiday-Park-Strasse 1-5, , Duitsland I 100,0 0,0

Holiday Park Gmbh
Buitenlandse onderneming
Holiday-Park-Strasse 1-5, , Duitsland I 100,0 0,0

Schneiders Souvenir-Betriebe GmbH
Buitenlandse onderneming
Holiday-Park-Strasse 1-5, , Duitsland I 100,0 0,0

Schneiders Gastro-Betriebe GmbH
Buitenlandse onderneming
Holiday-Park-Strasse 1-5, , Duitsland I 100,0 0,0

Erich Schneider GmbH
Buitenlandse onderneming
Holiday-Park-Strasse 1-5, , Duitsland I 100,0 0,0

I + FW Industrie –und Freizeitwerbung GmbH
Buitenlandse onderneming
Holiday-Park-Strasse 1-5, , Duitsland I 100,0 0,0
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LIJST VAN DE NIET OPGENOMEN EXCLUSIEVE EN GEMEENSCHAPPELIJKE DOCHTERONDERNEMINGEN (IN
TOEPASSING VAN ARTIKEL 107 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 30 JANUARI 2001 TOT UITVOERING VAN
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN) EN VAN DE GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN WAAROP DE
VERMOGENSMUTATIEMETHODE NIET WORDT TOEGEPAST (IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 157 VAN
VOORVERMELD KONINKLIJK BESLUIT)

NAAM, volledig adres van de ZETEL, RECHTSVORM en, zo het een
onderneming naar Belgisch recht betreft, het

ONDERNEMINGSNUMMER

Reden van de
uitsluiting (A,B, C, D

of E) 1
Gehouden deel van
het kapitaal (in %) 2

Wijziging in het
percentage van het
gehouden kapitaal
(t.o.v. het vorige

boekjaar) 3

Studio 100 USA Inc.
Buitenlandse onderneming
Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, DE 1981
Wilmington, Verenigde Staten A 100,0 0,0

__________________________

1 Reden van de uitsluiting:
A. Dochteronderneming van te verwaarlozen betekenis.

B. Ingrijpende en duurzame beperkingen die in wezenlijke mate de effectieve uitoefening van de controlebevoegdheid over de dochteronderneming dan wel de
aanwending van het vermogen van laatstgenoemde bemoeilijken.

C. De gegevens die nodig zijn om de dochteronderneming in de consolidatie op te nemen kunnen niet zonder onevenredige kosten of onverantwoorde vertraging
worden verkregen.

D. De aandelen van de dochteronderneming worden uitsluitend met het oog op latere vervreemding gehouden.

E. Geassocieerde vennootschap indien de toepassing van de vermogensmutatiemethode van te verwaarlozen betekenis is, gelet op het beginsel van het getrouwe
beeld.

Bij (verplichte of facultatieve) uitsluiting van ondernemingen uit de consolidatiekring worden gedetailleerde gegevens verstrekt in de sectie CONSO 4.5.

2 Deel van het kapitaal van deze ondernemingen dat wordt gehouden door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen en door personen die in eigen naam
optreden maar voor rekening van deze ondernemingen.

3 Indien de samenstelling van het geconsolideerde geheel in de loop van het boekjaar door een aanmerkelijke wijziging van dit percentage werd gekenmerkt, worden
bijkomende inlichtingen verstrekt in de sectie CONSO 4.5 (artikel 112 van voormeld koninklijk besluit).

Nr. CONSO 4.2BE 0457.622.640
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CONSOLIDATIECRITERIA EN WIJZIGINGEN IN DE CONSOLIDATIEKRING

Aanduiding van de criteria die worden gehanteerd voor de toepassing van de integrale consolidatie, de evenredige consolidatie en de
vermogensmutatiemethode en van de gevallen, met motivering ervan, waarin van deze criteria wordt afgeweken (in toepassing van
artikel 165, I. van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen).

De criteria die worden gehanteerd voor de toepassing van de integrale consolidatie, de evenredige

consolidatie en de vermogensmutatiemethode zijn in overeenstemming met de bepaling van het wetboek

van vennootschappen en het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het wetboek

van vennootschappen. Uitgezonderd voor wat betreft de entiteiten die werden opgenomen en

gemotiveerd onder pagina 4.2 werden hierop geen uitzonderingen gemaakt.

Inlichtingen die een zinvolle vergelijking mogelijk maken met de geconsolideerde jaarrekening over het vorige boekjaar, indien de
samenstelling van het geconsolideerde geheel in de loop van het boekjaar een aanmerkelijke wijziging heeft ondergaan (in toepassing
van artikel 112 van voormeld koninklijk besluit).

Ten opzichte van vorig boekjaar hebben in de consolidatiekring de volgende wijzigingen

plaatsgevonden :

Tijdens het boekjaar heeft Studio 100 NV de volgende vennootschappen opgericht:

-Wanagogo NV met een belangenpercentage van 100%

-Heidi Productions Pty Limited met een belangenpercentage van 35%

-Blinky Bill Movie Productions Pty Ltd met een belangenpercentage van 93,5%

Avril Stark Entertainment Pty. Ltd. onderging een naamswijziging naar Flying Bark Services Pty.

Ltd. en het belangenpercentage van Studio 100 NV werd verhoogd naar 100%

Nr. CONSO 4.5BE 0457.622.640
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WAARDERINGSREGELS EN METHODES VOOR DE BEREKENING VAN DE FISCALE LATENTIES

Opgave van de gehanteerde criteria voor waardering van de verschillende posten van de geconsolideerde jaarrekening,
inzonderheid:

- voor de vorming en aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten, alsmede voor
de herwaarderingen (in toepassing van artikel 165, VI.a. van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het
Wetboek van vennootschappen)

- voor de omrekeningsgrondslagen van de bedragen die in een andere munt zijn of oorspronkelijk waren uitgedrukt dan de munt
waarin de geconsolideerde jaarrekening is opgesteld en van de boekhoudstaten van dochterondernemingen en van
geassocieerde vennootschappen naar buitenlands recht (in toepassing van artikel 165, VI.b. van voormeld koninklijk besluit).

A. ACTIEF

De gehanteerde waarderingsregels zijn in overeenstemming met het wetboek van vennootschappen en het

koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen

1.      Oprichtingskosten

De oprichtingskosten worden niet geactiveerd in de consolidatie, maar worden onmiddellijk in de

resultatenrekening geboekt.

2. Immateriële Vaste Activa

Immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingsprijs

behalve de immateriële vaste activa welke verworven worden n.a.v. de acquisitie van de

vennootschap, deze worden gewaardeerd op het moment van de acquisitie. Teneinde ervoor te zorgen

dat jaarrekening een getrouw beeld geeft van het vermogen, de financiële positie en het resultaat

van de vennootschap worden de animatieprojecten die de vennootschap aankoopt en intern ontwikkelt

onder de rubriek concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken, enz. opgenomen.

Intern geproduceerde immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan direct cost cfr. Bepalingen

opgenomen in IAS 38. Zelfgeproduceerde immateriële vaste activa, alsmede aangekochte intellectuele

rechten worden opgenomen onder de rubriek concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken,

enz....

Intellectuele rechten van intern geproduceerde immateriële vaste activa worden afgeschreven vanaf

het ogenblik dat de rechten kunnen geëxploiteerd worden, of vanaf het ogenblik dat het project

afgewerkt is of klaar is voor release. De jaarlijkse afschrijvingen op zelf geproduceerde

immateriële vaste activa en intellectuele rechten worden bepaald in functie van de toekomstige

verwachte inkomsten (zogenaamde individual - film - forecast - computation method; afschrijving in

overeenstemming met de gebruiksintentie van het goed). Andere immateriële vaste activa, zoals

software, worden afgeschreven volgens lineaire methode. Aanvullende afschrijvingen worden geboekt

conform het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het wetboek van

vennootschappen.

3. Consolidatieverschillen

De consolidatiegoodwill, welke bepaald is na toewijzing van de meerprijs aan de activa en waarbij

rekening gehouden is met het latent belastingeffect, wordt als volgt afgeschreven:

consolidatiegoodwill Plopsaland : 10 % lineair

consolidatiegoodwill Plopsa Coo : 20 % lineair

consolidatiegoodwill Ded's it : 33 % lineair

Consolidatiegoodwill Studio 100 Media: 10 % lineair

Consolidatiegoodwill Njam : 20 % lineair

De afschrijving van de goodwill op Plopsaland over 10 jaar wordt verantwoord door de aanwezige

attracties op het moment van overname die een geschatte levensduur hadden van 10 jaar mits het

uitvoeren van de nodige investeringen in onderhoud en herstelling. De afschrijving van de goodwill

op Studio 100 Media over 10 jaar wordt verantwoord door de aanwezigheid van een aantal winstgevende

contracten op het moment van overname die een looptijd hebben om en bij deze 10 jaar.

4. Materiële Vaste Activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde behalve de materiele vaste

activa welke verworven zijn naar aanleiding van de acquisitie van een vennootschap, worden

gewaardeerd aan de werkelijke waarde op het moment van de acquisitie.

volgende afschrijvingspercentages worden toegepast:

- terreinen : 0%

- grondwerken en bebouwde terreinen : 10% per jaar, lineair

- gebouwen : 5 - 6,67% per jaar, lineair
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- inrichting gehuurde gebouwen en verbouwingen : 5 - 10 - 20% per jaar, lineair / 20% per jaar,

degressief

- studie- en architectkosten : 20% per jaar, lineair

- installaties, machines en uitrusting : 20% per jaar, lineair of werkelijke gebruiksduur

- computerhardware : 20 - 33% per jaar lineair

- rollend materieel : 14%-25% per jaar, lineair

- kantoormeubilair en -materieel : 20% per jaar lineair

-Leasing en soortgelijke rechten : een vruchtgebruikovereenkomst wordt lineair afgeschreven over de

termijn van de overeenkomst, zijnde 20 jaar.

- dieren worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, bij geboorte/sterfte worden waardecorrecties

toegepast

- activa in aanbouw en vooruitbetalingen worden niet afgeschreven

5. Financiële Vaste Activa

Financieel Vaste Activa, andere dan aandelen en deelbewijzen in ondernemingen die geconsolideerd

werden, worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde.

6. Voorraden

Voorraden van grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs

volgens het principe FIFO eventueel gecorrigeerd tot de marktwaarde indien deze lager is. De

voorraden goederen in bewerking en gereed product worden tegen vervaardigingsprijs gewaardeerd

volgens het principe van de individualisering van de prijs van elk bestanddeel. De bestellingen in

uitvoering worden eveneens tegen vervaardigingsprijs gewaardeerd (direct costing) en betreffen het

onderhanden werk dat wordt uitgevoerd en dat op jaareinde nog niet (volledig) afgewerkt is. De

"percentage of completion" methode wordt toegepast indien een betrouwbare inschatting kan gemaakt

worden omtrent de effectieve voortschrijdingsgraad, voldoende zekerheid bestaat over de te leveren

diensten en goederen en te ontvangen / te betalen vergoedingen. Indien deze factoren niet aanwezig

zijn wordt de "completed contract" methode toegepast. Ten behoeve van het getrouw beeld en gezien

een groot gedeelte van de activiteiten (theater, audio, video en dergelijke meer) op projectbasis

worden opgevolgd en verwerkt volgens het bestellingen in uitvoering principe worden deze via deze

balansrubriek verwerkt.

7. Vorderingen

Vorderingen worden in de balans opgenomen voor hun nominale waarde. Er worden waardeverminderingen

toegepast zo er voor het geheel of een gedeelte van een vordering onzekerheid bestaat over de

betaling hiervan op de vervaldag.

8. Geldbeleggingen en liquide middelen

De geldbeleggingen en de beschikbare waarden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

B. PASSIEF

1. Kapitaal

Kapitaal wordt opgenomen aan nominale waarde.

2. Negatieve consolidatieverschillen

De consolidatiebadwill wordt in de balans opgenomen en wordt niet in resultaat genomen.

3. Omrekeningsverschillen

De actief- en passiefbestanddelen, de rechten en verplichtingen alsmede de opbrengsten en kosten

van geconsolideerde buitenlandse dochterondernemingen worden, vooraleer in de

geconsolideerdejaarrekening te worden opgenomen, omgerekend in euro volgens de slotkoersmethode.

Opbrengsten en kosten worden omgerekend tegen een gemiddelde koers voor het boekjaar.

In het belang van het getrouwe beeld heeft de vennootschap vanaf boekjaar 2013 ervoor geopteerd om

het wisselkoersverschil op de permanente financiering van de Flying Bark activiteiten vanuit Studio

100 NV niet via de resultatenrekening maar rechtstreeks op de omrekeningsverschillen te verwerken.

Deze wijziging heeft een negatieve impact op het resultaat van het boekjaar gehad van 443 KEUR.

4. Kapitaalsubsidies

De kapitaalsubsidies worden in de balans opgenomen voor hun nominale waarde bij de toekenning door

de bevoegde instantie. Zij worden geleidelijk in het resultaat opgenomen als financiële opbrengst

volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen op de materiële vaste activa waarop ze betrekking

hebben.

5. Voorzieningen voor risico's en kosten

Voorzieningen voor risico's en kosten worden gevormd om duidelijk omschreven verliezen of kosten te

dekken die op de balansdatum waarschijnlijk of zeker zijn, doch waarvan het bedrag niet vaststaat

(i.e. waarvan de omvang onzeker is en slechts door schatting bepaalbaar is). De onderneming houdt

Nr. CONSO 4.6BE 0457.622.640

First - CONSO2014 - 13 / 36



hierbij rekening met alle voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen, ontstaan

tijdens het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft of tijdens voorgaande boekjaren, zelfs

indien deze risico's, verliezen of ontwaardingen slechts gekend zijn tussen de balansdatum en het

ogenblik waarop de jaarrekening door het beheersorgaan van de ondernemingen wordt opgesteld.

6. Schulden

De schulden worden in de balans opgenomen voor hun nominale waarde.

C. OVERIGE

De cijfers van het boekjaar zijn niet vergelijkbaar met die van het

vorige boekjaar en wel om de volgende reden:

Conform het CBN advies 2012/16 heeft de vennootschap ervoor geopteerd om haar

wentelkredieten niet langer als een financiele schuld op korte termijn te presenteren

conform het vorige boekjaar maar als een financiele schuld op lange termijn te presenteren.

Dit heeft een verschuiving van code 430/8 naar code 173 tot gevolg voor een bedrag van

32.500.000 EURO.

Toelichting conform CBN 2013/16:

Omschrijving instrument:        Forex exchange swaps

Soort instrument:               Indekkingsinstrument

Ingedekte risico:               Fluctuatie wisselkoers bij aankopen in vreemde valuta

Boekwaarde 31/12/2013:  0 EUR

Marktwaarde 31/12/2013:         44 KEUR negatief

Boekwaarde 31/12/2014:  0 EUR

Marktwaarde 31/12/2014:         113 KEUR positief

Omschrijving instrument:        Interest rate swaps

Soort instrument:               Indekkingsinstrument

Ingedekte risico:               Fluctuatie variabele interestvoet op uitstaande leningen

Boekwaarde 31/12/2013:  0 EUR

Marktwaarde 31/12/2013:         2.583 KEUR negatief

Boekwaarde 31/12/2014:  0 EUR

Marktwaarde 31/12/2014:         3.032 KEUR negatief

Codes Boekjaar

Uitgestelde belastingen en belastinglatenties
Uitsplitsing van de post 168 van het passief ....................................................................................... (168) 7.026

Uitgestelde belastingen (in toepassing van artikel 76 van het koninklijk besluit van 30 januari
2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen) ........................................................ 1681 10

Belastinglatenties (in toepassing van artikel 129 van voormeld koninklijk besluit) ......................... 1682 7.016

Gedetailleerde beschrijving van de toegepaste methodes ter bepaling van de belastinglatenties (methode van vaste overdracht,
methode van variabele overdracht, ...)

Actieve latenties worden enkel erkend mits deze binnen afzienbare tijd kunnen gerealiseerd worden.

Zowel actieve als passieve latenties worden enkel in de volgende gevallen erkend:

- Voor vennootschappen met een verschillende afsluitdatum dan de moedervennootschap

- In het kader van een prijsallocatie bij acquisities

- Bij eventuele aanpassingen van de waardering van de balansposten volgens de lokale

waarderingsregels naar de groepswaarderingsregels

- Voor tijdelijke verschillen die ontstaan tussen de fiscale balans en resultatenrekening en de

balans en resultatenrekening volgens de groepswaarderingsregels zoals deze in de consolidatie wordt

opgenomen.

De variabele overdrachtsmethode wordt hierbij toegepast, hetgeen wil zeggen dat de uitgestelde

belastingen worden berekend op basis van de laatst gekende aanslagvoet.
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN

SOORTGELIJKE RECHTEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8052P xxxxxxxxxxxxxxx 180.445

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8022 31.531

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8032 1.189

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8042 45

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99812 1.770

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99822 -2.076

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8052 210.526

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8122P xxxxxxxxxxxxxxx 114.528

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8072 34.177

Teruggenomen want overtollig ....................................................................... 8082 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8092 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8102 1.132

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8112 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99832 1.087

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99842 -2.078

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8122 146.582

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... 211 63.944
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

GOODWILL

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8053P xxxxxxxxxxxxxxx 2.076

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8023 ........................

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8033 ........................

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8043 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99813 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99823 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8053 2.076

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8123P xxxxxxxxxxxxxxx 2.076

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8073 ........................

Teruggenomen want overtollig ....................................................................... 8083 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8093 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8103 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8113 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99833 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99843 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8123 2.076

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... 212 ........................
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

VOORUITBETALINGEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8054P xxxxxxxxxxxxxxx 51

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8024 40

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8034 20

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8044 -32

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99814 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99824 1

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8054 40

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8124P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8074 ........................

Teruggenomen want overtollig ....................................................................... 8084 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8094 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8104 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8114 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99834 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99844 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8124 ........................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... 213 40
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STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

TERREINEN EN GEBOUWEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8191P xxxxxxxxxxxxxxx 70.021

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8161 998

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8171 2.892

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8181 823

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99851 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99861 5.661

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8191 74.611

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8251P xxxxxxxxxxxxxxx 13.138

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8211 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8221 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8231 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8241 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99871 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99881 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8251 13.138

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8321P xxxxxxxxxxxxxxx 32.101

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8271 4.412

Teruggenomen want overtollig ....................................................................... 8281 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8291 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8301 2.814

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8311 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99891 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99901 5.662

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8321 39.361

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (22) 48.388
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8192P xxxxxxxxxxxxxxx 87.895

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8162 3.761

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8172 4.798

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8182 5.249

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99852 86

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99862 28.921

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8192 121.114

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8252P xxxxxxxxxxxxxxx 24.291

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8212 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8222 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8232 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8242 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99872 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99882 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8252 24.291

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8322P xxxxxxxxxxxxxxx 65.754

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8272 11.256

Teruggenomen want overtollig ....................................................................... 8282 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8292 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8302 4.673

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8312 -1

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99892 70

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99902 28.908

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8322 101.314

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (23) 44.091
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8193P xxxxxxxxxxxxxxx 10.723

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8163 794

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8173 731

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8183 258

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99853 10

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99863 2.661

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8193 13.715

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8253P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8213 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8223 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8233 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8243 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99873 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99883 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8253 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8323P xxxxxxxxxxxxxxx 6.771

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8273 1.391

Teruggenomen want overtollig ....................................................................... 8283 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8293 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8303 628

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8313 1

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99893 7

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99903 2.661

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8323 10.203

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (24) 3.512
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

LEASING EN SOORTGELIJKE RECHTEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8194P xxxxxxxxxxxxxxx 3.500

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8164 ........................

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8174 ........................

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8184 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99854 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99864 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8194 3.500

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8254P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8214 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8224 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8234 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8244 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99874 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99884 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8254 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8324P xxxxxxxxxxxxxxx 1.403

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8274 175

Teruggenomen want overtollig ....................................................................... 8284 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8294 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8304 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8314 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99894 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99904 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8324 1.578

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (25) 1.922

WAARVAN

Terreinen en gebouwen .................................................................................... 250 1.922

Installaties, machines en uitrusting ................................................................. 251 ........................

Meubilair en rollend materieel .......................................................................... 252 ........................
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8195P xxxxxxxxxxxxxxx 283

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8165 63

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8175 2

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8185 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99855 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99865 372

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8195 716

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8255P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8215 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8225 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8235 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8245 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99875 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99885 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8255 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8325P xxxxxxxxxxxxxxx 119

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8275 41

Teruggenomen want overtollig ....................................................................... 8285 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8295 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8305 2

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8315 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99895 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99905 384

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8325 542

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (26) 174
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8196P xxxxxxxxxxxxxxx 6.710

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8166 12.187

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8176 ........................

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8186 -6.331

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99856 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99866 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8196 12.566

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8256P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8216 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8226 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8236 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8246 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99876 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99886 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8256 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8326P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8276 ........................

Teruggenomen want overtollig ....................................................................... 8286 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8296 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8306 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8316 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99896 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99906 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8326 ........................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (27) 12.566
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8392P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen ............................................................................................... 8362 ........................

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8372 ........................

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8382 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99912 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8392 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8452P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8412 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8422 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8432 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99922 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8442 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8452 ........................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................... 8522P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8472 ........................

Teruggenomen want overtollig ....................................................................... 8482 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8492 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8502 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99932 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8512 ........................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................... 8522 ........................

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................... 8552P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar .................................................................(+)/(-) 8542 ........................

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................... 8552 ........................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (284) ........................

ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... 285/8P xxxxxxxxxxxxxxx 271

Mutaties tijdens het boekjaar
Toevoegingen ................................................................................................. 8582 ........................

Terugbetalingen .............................................................................................. 8592 21

Geboekte waardeverminderingen ................................................................... 8602 ........................

Teruggenomen waardeverminderingen .......................................................... 8612 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99952 ........................

Overige .................................................................................................(+)/(-) 8632 ........................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (285/8) 250

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE

BOEKJAAR ........................................................................................................... 8652 ........................
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STAAT VAN DE GECONSOLIDEERDE RESERVES

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Geconsolideerde reserves per einde van het boekjaar .......................(+)/(-) 9910P xxxxxxxxxxxxxxx 30.156

Wijzigingen tijdens het boekjaar
Aandeel van de groep in het geconsolideerde resultaat .......................(+)/(-) 99002 3.181

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99003 -5.000

(uit te splitsen voor de betekenisvolle bedragen die niet zijn toegewezen aan
het aandeel van de groep in het geconsolideerde resultaat)

Uit te keren dividend -5.000

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

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

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

Geconsolideerde reserves per einde van het boekjaar .......................(+)/(-) (9910) 28.337
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STAAT VAN DE CONSOLIDATIEVERSCHILLEN EN DE VERSCHILLEN NA TOEPASSING VAN DE
VERMOGENSMUTATIEMETHODE

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

POSITIEVE CONSOLIDATIEVERSCHILLEN

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar ................................................ 99201P xxxxxxxxxxxxxxx 3.425

Mutaties tijdens het boekjaar
Ingevolge een stijging van het deelnemingspercentage .......................(+)/(-) 99021 ........................

Ingevolge een daling van het deelnemingspercentage ........................(+)/(-) 99031 ........................

Afschrijvingen .......................................................................................(+)/(-) 99041 -993

In resultaat genomen verschillen ..........................................................(+)/(-) 99051 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99061 ........................

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar ................................................ 99201 2.432

NEGATIEVE CONSOLIDATIEVERSCHILLEN

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar ................................................ 99111P xxxxxxxxxxxxxxx 2.210

Mutaties tijdens het boekjaar
Ingevolge een stijging van het deelnemingspercentage .......................(+)/(-) 99022 ........................

Ingevolge een daling van het deelnemingspercentage ........................(+)/(-) 99032 ........................

Afschrijvingen .......................................................................................(+)/(-) 99042 ........................

In resultaat genomen verschillen ..........................................................(+)/(-) 99052 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99062 -207

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar ................................................ 99111 2.003

POSITIEVE VERSCHILLEN NA TOEPASSING VAN DE

VERMOGENSMUTATIEMETHODE

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar ................................................ 99202P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Ingevolge een stijging van het deelnemingspercentage .......................(+)/(-) 99023 ........................

Ingevolge een daling van het deelnemingspercentage ........................(+)/(-) 99033 ........................

Afschrijvingen .......................................................................................(+)/(-) 99043 ........................

In resultaat genomen verschillen ..........................................................(+)/(-) 99053 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99063 ........................

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar ................................................ 99202 ........................

NEGATIEVE VERSCHILLEN NA TOEPASSING VAN DE

VERMOGENSMUTATIEMETHODE

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar ................................................ 99112P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Ingevolge een stijging van het deelnemingspercentage .......................(+)/(-) 99024 ........................

Ingevolge een daling van het deelnemingspercentage ........................(+)/(-) 99034 ........................

Afschrijvingen .......................................................................................(+)/(-) 99044 ........................

In resultaat genomen verschillen ..........................................................(+)/(-) 99054 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99064 ........................

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar ................................................ 99112 ........................
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STAAT VAN DE SCHULDEN

Codes Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN EEN JAAR,

NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8801 8.219

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8811 ........................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8821 ........................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8831 168

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8841 8.051

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) 8.219

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8802 105.125

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8812 ........................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8822 40.000

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8832 775

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8842 64.350

Overige leningen ............................................................................................................................ 8852 ........................

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 105.125

Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8803 3.669

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8813 ........................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8823 ........................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8833 1.256

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8843 2.413

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 3.669
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Codes Boekjaar

SCHULDEN (OF EEN GEDEELTE VAN DE SCHULDEN) GEWAARBORGD DOOR ZAKELIJKE ZEKERHEDEN

GESTELD OF ONHERROEPELIJK BELOOFD OP ACTIVA VAN DE IN DE CONSOLIDATIE OPGENOMEN

ONDERNEMINGEN

Financiële schulden ............................................................................................................................ 8922 73.865

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8932 ........................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8942 ........................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8952 ........................

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8962 73.865

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 in de consolidatie opgenomen ondernemingen .................................................... 9062 73.865
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RESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

NETTO-OMZET

Uitsplitsing per bedrijfscategorie
.......................................................................................................................... 0 0

.......................................................................................................................... 0 0

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

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

Uitsplitsing per geografische markt
Totale omzet buiten België 64.679 79.553

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

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

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

Totale omzet van de groep in België .............................................................. 99083 111.901 80.509

GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND (IN EENHEDEN) EN PERSONEELSKOSTEN

Consoliderende onderneming en integraal geconsolideerde
dochterondernemingen

Gemiddeld personeelsbestand ....................................................................... 90901 754 761

Arbeiders .................................................................................................... 90911 75 187

Bedienden .................................................................................................. 90921 679 574

Directiepersoneel ....................................................................................... 90931 ........................ ........................

Anderen ..................................................................................................... 90941 ........................ ........................

Personeelskosten

Bezoldigingen en sociale lasten ................................................................. 99621 39.793 37.057

Pensioenen ................................................................................................ 99622 ........................ ........................

Gemiddeld aantal personeelsleden tewerkgesteld in België door de
betrokken ondernemingen .............................................................................. 99081 408 427

Evenredig geconsolideerde dochterondernemingen
Gemiddeld personeelsbestand ....................................................................... 90902 26 23

Arbeiders .................................................................................................... 90912 ........................ ........................

Bedienden .................................................................................................. 90922 26 23

Directiepersoneel ....................................................................................... 90932 ........................ ........................

Anderen ..................................................................................................... 90942 ........................ ........................

Personeelskosten

Bezoldigingen en sociale lasten ................................................................. 99623 1.372 622

Pensioenen ................................................................................................ 99624 ........................ ........................

Gemiddeld aantal personeelsleden tewerkgesteld in België door de
betrokken ondernemingen .............................................................................. 99082 20 19
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Boekjaar Vorig boekjaar

UITZONDERLIJKE RESULTATEN

Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke opbrengsten indien het belangrijke
bedragen betreft

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

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

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

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

Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke kosten indien het belangrijke bedragen
betreft

........................................................................................................................................ 0 0

Retentievergoeding 149 142

Overige 174 3

Eenmalige balanscorrecties 0 430

Ingebrekestelling facturen 20 0

Diefstallen in de parken 19 0

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

Verschil tussen de aan de geconsolideerde resultatenrekening van het
boekjaar en de vorige boekjaren toegerekende belastingen en de voor die
boekjaren reeds betaalde of nog te betalen belastingen, voor zover dit
verschil van belang is met het oog op de in de toekomst te betalen
belastingen ......................................................................................................... 99084 ........................ ........................

Invloed van de uitzonderlijke resultaten op de belastingen op het resultaat
van het boekjaar ................................................................................................ 99085 ........................ ........................
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Codes Boekjaar

PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN die door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen
werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van
derden ..................................................................................................................................................... 9149 ........................

ZAKELIJKE ZEKERHEDEN die door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen werden
gesteld of onherroepelijk beloofd op de eigen activa, als waarborg voor schulden en
verplichtingen:

van de in de consolidatie opgenomen ondernemingen ....................................................................... 99086 430.356

van derden .......................................................................................................................................... 99087 ........................

GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN IN HUN NAAM MAAR TEN BATE EN OP RISICO

VAN DE IN DE CONSOLIDATIE OPGENOMEN ONDERNEMINGEN, VOOR ZOVER DEZE GOEDEREN EN

WAARDEN NIET IN DE BALANS ZIJN OPGENOMEN ................................................................................... 9217 ........................

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA .................................................... 9218 ........................

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA .................................................... 9219 ........................

RECHTEN UIT VERRICHTINGEN:

op rentestanden .................................................................................................................................. 99088 ........................

op wisselkoersen ................................................................................................................................. 99089 2.838

op prijzen van grondstoffen of handelsgoederen ................................................................................ 99090 ........................

op andere gelijkaardige verrichtingen ................................................................................................. 99091 ........................

VERPLICHTINGEN UIT VERRICHTINGEN:

op rentestanden .................................................................................................................................. 99092 ........................

op wisselkoersen ................................................................................................................................. 99093 2.724

op prijzen van grondstoffen of handelsgoederen ................................................................................ 99094 ........................

op andere gelijkaardige verrichtingen ................................................................................................. 99095 ........................

VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN VERBONDEN AAN REEDS GEPRESTEERDE VERKOPEN OF

DIENSTEN

BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN

Gegeven Zekerheden en waarborgen: 
- Pand eerste rang op de aandelen van Studio Plopsa NV, Plopsaland NV, Plopsa Coo Sprl, Studio 100 Media GmbH, Plopsa BV, 
Cookayak en Holiday Park GmbH 
- Pand tweede rang op de aandelen van Studio Plopsa NV, Plopsaland NV, Plopsa Coo Sprl, Studio 100 Media GmbH, Plopsa BV 
- Pand derde rang op de aandelen van Studio 100 Media Gmbh, Plopsa BV, Studio Plopsa NV, Plopsaland NV en Plopsa Coo Sprl 
- Pand vierde rang op de aandelen van Plopsa BV en Studio 100 Media GmbH 
- Pand eerste rang op alle bankrekeningen van Studio 100 Media GmbH en op alle Nederlandse bankrekeningen van Studio 100 
International BV 
- Pand tweede rang op alle bankrekeningen van Studio 100 Media GmbH 
- Pand derde rang op alle bankrekeningen van Studio 100 Media GMBH 
- Pand vierde rang op alle Duitse bankrekeningen van Studio 100 Media GMBH 
- Pand eerste en tweede rang op alle bankrekeningen van B.f.F. Betrieb für Freizeitgestaltung GmbH & Co. KG, B.f.F. Beteiligungs 
GmbH, 
Erich Schneider GmbH en Holiday Park GmbH 
-Pand eerste, tweede en derde rang op alle Belgische bankrekeningen van Plopsa BV 
-Pand eerste, tweede, derde en vierde rang op alle Nederlandse bankrekeningen van Plopsa BV 
-Pand eerste, tweede, derde en vierde rang op alle roerende goederen van Plopsa BV 
- Pand eerste rang op de handelszaak ten bedrage van 5.000.000 EUR: 1.500.000 EUR Studio 100 NV, 1.500.000 EUR Plopsaland 
NV en 2.000.000 EUR op Plopsa Coo Sprl 
- Pand tweede rang op de handelszaak ten bedrage van 8.000.000 EUR: 4.000.000 EUR Studio 100 NV en 4.000.000 EUR
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Plopsaland NV 
- Mandaat pand op de handelszaak ten bedrage van 83.300.000 EUR: 36.000.000 EUR Studio 100 NV, 36.000.000 EUR 
Plopsaland NV, 11.300.000 EUR Plopsa Coo Sprl 
- Pand eerste, tweede en derde rang op Key Characters van Studio 100 NV. 
- Pand eerste, tweede, derde en vierde rang Key Characters Studio 100 Media GmbH 
- Pand op de Franse exploitatierechten van de Studio 100 Media cataloog 
- Pand eerste rang op alle intercompany, handels- en verzekeringsvorderingen van Studio 100 International BV 
- Pand eerste, tweede en derde rang op alle intercompany, handels-en verzekeringsvorderingen van Plopsa BV 
- Overdracht tot zekerheid in eerste rang van alle handelsvorderingen, intercompany en verzekeringsvorderingen van Holiday Park
GmbH 
- Overdracht tot zekerheid in eerste rang van alle handelsvorderingen, intercompany en verzekeringsvorderingen van Studio 100
Media GmbH 
- Hypotheek eerste en tweede rang van 750.000 EUR op alle onroerende goederen van Plopsaland NV 
- Hypotheek eerste en tweede rang op alle onroerende goederen ten belope van 126.000.000 EUR en hypotheek derde rang op alle
onroerende goederen van Plopsa BV ten belope van 73.864.500 EUR 
- Hypothecair mandaat van 31.000.000 EUR op alle onroerende goederen van Plopsaland NV 
- Hypothecair mandaat van 5.800.000 EUR op de onroerende goederen van Plopsa Coo Sprl 
- Bankgarantie van Studio 100 NV ten bedrage van 5.254.541,03 EUR 
- De volgende vennootschappen zijn hoofdelijk en onvoorwaardelijk aansprakelijk voor de schulden van Studio 100 NV als issuer
van de obligatielening van 40 MIO EUR: 
° Plopsaland NV 
° Studio 100 Media GmbH 
° Plopsa BV 
° Studio Plopsa NV 
° Plopsa Coo SPRL 
° Studio 100 International BV 
° B.f.F. Betrieb für Freizeitgestaltung GmbH & Co KG 
° Holiday-Park GmbH 
° Njam! NV 
° Flying Bark Productions Pty Ltd. 
 
- Hypotheek eerste rang op de onroerende goederen van Holiday Park Hassloch die eigendom zijn van B.f.F. Betrieb für
Freizeitsgestalting GmbH & Co KG ten belope van 54.000.000 EUR 
- "Zweckbestimmung Gesamtgrundschuld" op de hypotheek op de onroerende goederen van Holiday Park Hassloch die eigendom
zijn van B.f.F. Betrieb für Freizeitsgestalting GmbH & Co KG 
- Overdracht tot zekerheid van de activa die eigendom zijn van B.f.F. Betrieb für Freizeitsgestalting GmbH & Co KG en Holiday Park
GmbH

RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOENVERPLICHTINGEN TEN GUNSTE VAN PERSONEELSLEDEN OF ONDERNEMINGSLEIDERS, TEN LASTE

VAN DE IN DE CONSOLIDATIE OPGENOMEN ONDERNEMINGEN

Er is een pensioenregeling afgesloten voor de directie/personeelsleden. Ter uitvoering van deze pensioenregeling worden door de
vennootschap bij een verzekeringsmaatschappij "defined contribution" verzekeringen afgesloten. Deze verzekeringen worden
beschouwd als een aanvulling op de reeds voorziene wettelijke pensioenen. Het verschil tussen de in totaal verschuldigde premies
en de bijdragen van de deelnemers, is voor rekening van de vennootschap en wordt op afsluitdatum voorzien onder de overige
risicio's en kosten.

AARD EN ZAKELIJK DOEL VAN BUITENBALANS REGELINGEN

Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover de
openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële positie van de
ondernemingen die in de consolidatie als één geheel zijn opgenomen; de financiële gevolgen van deze regelingen voor de
ondernemingen die in de consolidatie als één geheel zijn opgenomen moeten eveneens worden vermeld
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BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN
DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT EN DIE NIET IN DE CONSOLIDATIE ZIJN OPGENOMEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

VERBONDEN ONDERNEMINGEN

Financiële vaste activa
Deelnemingen en aandelen ............................................................................ 9261 ........................ ........................

Vorderingen ....................................................................................................... 9291 ........................ ........................

Op meer dan één jaar ..................................................................................... 9301 ........................ ........................

Op hoogstens één jaar ................................................................................... 9311 ........................ ........................

Geldbeleggingen ............................................................................................... 9321 ........................ ........................

Aandelen ......................................................................................................... 9331 ........................ ........................

Vorderingen .................................................................................................... 9341 ........................ ........................

Schulden ............................................................................................................ 9351 ........................ ........................

Op meer dan één jaar ..................................................................................... 9361 ........................ ........................

Op hoogstens één jaar ................................................................................... 9371 ........................ ........................

Persoonlijke zekerheden die werden gesteld of onherroepelijk beloofd als
waarborg voor schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen 9381 ........................ ........................

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

Andere financiële kosten ................................................................................ 9471 ........................ ........................

ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Financiële vaste activa
Deelnemingen en aandelen ............................................................................ 9262 ........................ ........................

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 ........................ ........................
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Boekjaar

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN

Vermelding van dergelijke transacties, met uitzondering van transacties binnen de groep, 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 ondernemingen die in de consolidatie als één geheel zijn
opgenomen:

Niet van toepassing 0

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

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

............................................................................................................................................................................ ........................
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FINANCIËLE BETREKKINGEN MET

Codes Boekjaar

DE BESTUURDERS OF ZAAKVOERDERS VAN DE CONSOLIDERENDE ONDERNEMING

Totaal bedrag van de toegekende bezoldigingen uit hoofde van hun werkzaamheden in de
consoliderende onderneming, haar dochterondernemingen en geassocieerde vennootschappen,
inclusief het bedrag van de aan de gewezen bestuurders of zaakvoerders uit dien hoofde
toegekende rustpensioenen ................................................................................................................ 99097 1.960

Totaal bedrag van de voorschotten en kredieten toegekend door de consoliderende onderneming,
door een dochteronderneming of een geassocieerde vennootschap ................................................. 99098 ........................

Codes Boekjaar

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

Bezoldiging van de commissaris(sen) voor de uitoefening van een mandaat van commissaris
op het niveau van de groep waarvan de vennootschap die de informatie publiceert aan het
hoofd staat .............................................................................................................................................. 9507 148

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd bij de de
betrokken vennootschap en haar filialen door door deze commissaris(sen)

Andere controleopdrachten ................................................................................................................. 95071 ........................

Belastingadviesopdrachten ................................................................................................................. 95072 ........................

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten .......................................................................... 95073 7

Bezoldiging van de personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn) voor de
uitoefening van een mandaat van commissaris op het niveau van de groep waarvan de
vennootschap die de informatie publiceert aan het hoofd staat ....................................................... 9509 96

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

Andere controleopdrachten ................................................................................................................. 95091 ........................

Belastingadviesopdrachten ................................................................................................................. 95092 45

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten .......................................................................... 95093 23

Vermeldingen in toepassing van het artikel 133, paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen
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AFGELEIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN DIE NIET GEWAARDEERD ZIJN OP BASIS VAN DE REËLE WAARDE

Boekjaar

IN VOORKOMEND GEVAL, EEN SCHATTING VAN DE REËLE WAARDE VOOR ELKE CATEGORIE AFGELEIDE

FINANCIËLE INSTRUMENTEN DIE NIET GEWAARDEERD ZIJN OP BASIS VAN DE WAARDE IN HET ECONOMISCH

VERKEER, MET OPGAVE VAN DE OMVANG EN DE AARD VAN DE INSTRUMENTEN

Forex exchange swaps 113

Interest rate swaps (indekkings-IRS - notioneel van 56.364.500 EUR) -3.032

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

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