
NAAM: SPECTOR PHOTO GROUP

Rechtsvorm: NV

Adres: Kwatrechtsteenweg

Postnummer: 9230

Land: België

Gemeente: Wetteren

Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van Dendermonde

lnternetadres *:

DATUM 2111'|12007

bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenw¡jziging vermeldt.

JAARREKENING IN EURO

Ondernemingsnummer

160

040s.706.755

van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van

JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergader¡ng van

met betrekking tot het boekjaar dat de per¡ode dekt van

I 3/0s/2009

'U0112008 31n2i2008

31t12t2007totVorig boekjaar van

De bedragen van het vorige boekjaar zijn / +¡in+bl'* identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

1t0'U2007

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de
onderneming, van de BESTUURDERS, ZMKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

PKFBEDRIJFSREVISOREN 0439.814.826

Potvlietlaan 6 ,2600 Berchem (Antwerpen), België

Functie : Commissaris, Lidmaatschapsnummer : 8,00'127

Mandaat : 1 410512008-'l 41051201 I

Vertegenwoordigd door :

DE JONGE Danny

Potvlietlaan 6 , 2600 Berchem (Antwerpen), België

GRANT THORNTON LIPPENS & RABAEY BVCV

Lievekaai 21 , 9000 Gent, België

Functie : Commissaris, Lidmaatschapsnummer : 200

Mandaat : 1 410512008- I 41051201 I

Vertegenwoordigd door :

LIPPENS Jan

Lievekaai 21 , 9000 Gent, België

0431.161.436

Zijn gevoegd bij deze jaarrekening: JAARVERSLAG, VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN

Totaal aantal neergelegde bladen: 46 Nummers van de secties van het standaardformulier die niet werden neergelegd

omdat ze niet dienstig zijn: 5.1 , 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.1,5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.5.2, 5.16, 5.17 .2

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

VAN DOORSLAER Tonny

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

Facultatieve vermelding.

Schrappen wat niet van toepassing is.



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

VAN DOORSI-AERTonny

Duilhoekstraat4S , 9230 Wetteren, België

Functie : Gedelegeerd bestuurder

Mandaat :'l 41051200ù 1 4l05nil 1

VEAN NV 0458.303.719

Stationsstraat 172 , 9260 Wchelen, België

Functie: Bestuurder

Mandaat : 1 41 0512008- 1 4 lOSl201 1

Vertegenwoordigd door :
Vansteenklste Luc vaste vertegenwoordiger

Stationsstraat 172 ,9260 \Mchelen, België

VLERICK Phlllpæ

Ronsevaal2, 8510 Marke (Kortrijk), België

Functie: Bestuurder

Mandaat : 1410512008- 1 41051201 1

EXCECAALLOCATION AB BO

Långjungevågen4, Haninge, Zweden

Functie: Bestuurder

Mandaat : 1 1 10512005- 1410512008

Vertegenwoordigd door :

Sjögren Jonas vaste vertegenwoordiger

Lånjungevägen4, Haninge, Zweden

DE GREVE PatrIcK

Putstraat 1 5, 9051 Sint-Denijs-Westrem, België

Functie: Bestuurder

Mandaat : 1 4105120O& 1 4105120'1 1

MCM BVBA 0458.492.808

MoÞnberg 44 , 1790 Affligem, België

Functle: Bestuurder

Mandaat : 1 41051200& 1 41051201'l

Vertegenwoordigd door :

Vanderstappen Geert vaste vertegenwoordiger

Molenberg 44 , 1790 Affligem, België

214G



lvoL lr l

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

DUMOLIN Ghristian

Beerbosstraat 3 , 8550 Zwevegem, België

Functie: Bestuurder

Mandaat : 14105f2008- 14ß5n0l1

VERKIMPENORBERT BVBA 0894.504.108

Bommelsrede 29, 9070 Destelbergen, België

Functle: Bestuurder

Mandaat : 1 410512008- 1 41051201'l

Vertegenwoordigd door :

Verkimpe Norbert, vaste vertegenwoord¡ger

Bommelsrede 29, 9070 Destelbergen, België

3t46



lvoL 12 I

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

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

Werd de jaarreken¡ng geverif¡eerd of geconigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris
¡s7ilr / NEE '.

lndien JA, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedr'rjfsrevisor
en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn lnstituut, evenals de aard van zijn opdracht:

A. Hetvoeren van de boekhouding van deonderneming **,

B. Het opstellen van de jaarrekening ",
C. Het verif¡ëren van de jaarrekening en/of
D. Het corrigeren van de jaarrekening.

lndien taken bedoeld onder A. of onder B. uiþevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten,
kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van alle erkende boekhouderoferkende boekhouder-
fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn
opdracht.

' Schrappen wat niet van toepassing is.
** Facultatievevermelding.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats
Lidmaatschaps-

nummer

Aard van de
opdracht

(A, B, C en/of D)

4146



BALANS NA WINSTVERDELING

ACTIVA

Toel.

VASTE ACTIVA

Oprichtingskosten .......................

lmmater¡ële vaste activa

Materiële vaste activa

Terreinen en gebouwen

lnstallaties, machines en uitrusting

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

Leasing en soortgelijke rechten

Overige materiële vaste act¡va

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

5.41

Financiële vaste activa... 5.5.1

Verbonden ondernemingen 5.14

Deelnemingen

Vorderingen

Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding
bestaat 5.14

Deelnemingen

Vorderingen

Andere f¡nanciële vaste act¡va

Aandelen

Vorderingen en borgtochten in contanten

VLOTTENDE ACT¡VA

Vorderingen op meer dan één jaar

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

Overige vorderingen

Voorraden en bestellingen in uitvoering

Voorraden

Grond- en hulpstoffen

Goederen in bewerking

Gereed product

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

Onroerende goederen bestemd voor verkoop

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

Bestellingen in uifuoering

Vorderingen op ten hoogste één jaar

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

Overige vorderingen
5.5.11

Geldbeleggingen ...,.............. 5.6

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

Overige beleggingen

Liquide middelen

Overlopende rekeningen 5.6

TOTAAL DER ACTIVA

5.1

5,2

5.3

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

20t28

20

21

22t27

22

23

24

25

26

27

28

28011

280

281

28213

282

283

28418

284

28518

29t58

29

290

291

3

30/36

30/31

32

33

34

35

36

37

40t41

40

4'l

50/53

50

51/53

54/58

4901'l

122.991 .869

2.373

122.989.496

122.955.519

89.747.533

33.207.986

33.977

28.818

5.159

7.283.659

6.746.688

I 13.960

6.632.728

454.416

29.363

425.053

20.302

62.253

120.943.1 36

f 9.583

120.923.553

120.855.875

89.747.532

31.108.343

67.678

28.818

38.860

7.635.697

6.713.325

169.882

6.543.443

738.1 58

88.862

649.296

32.758

151 .456

20t58 130.275.528 128.578.833

5t46



PASSIVA Toel.

ETGEN VERMOGEN ...............

Kapitaal 5.7

Geplaatst kapitaal

Nietopgevraagd kapitaal

Uitgiftepremies .....................
Herwaarde ri n gsmeemraarde n .....................

Reserves.......
Wettel¡jke reserve............
Onbeschikbare reserves

Voor eigen aandelen
Andere

Belastingvrije reserves

Beschikbare reserves

Overgedragen winst (verlies) ..............(+)/G)

Kapitaalsubsidies ...............

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

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

Voorzieningen voor risico's en kosten

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

Belastingen

Grote herstellings- en onderhoudswerken

Overige risico's en kosten ............ 5.8

Uitgestelde belastingen

SCHULDEN

Schulden op meer dan één jaar 5.9

Financiële schulden

Achtergestelde leningen

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

Leasingschulden en soortgelijke schulden

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

Overige schulden

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

Leveranciers

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

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

Overige schulden

Schulden op ten hoogste één jaar

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen 5.9

Financiële schulden

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

Overige leningen

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

Leveranciers

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

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

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen
en sociale lasten ............. 5.9

Belastingen

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

Overige schulden

Overlopende rekeningen 5.9

TOTAAL DER PASSIVA ..................

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

10/15

10

100

101

11

't2

13

130
131

1310

1311

132
133

14

15

19

16

1 60/5

160

't61

162

1 63/5

168

17t49

17

17014

170

171

172

173

174

175

1750

1751

176

178t9

42148

42

43

430/8

439

44

44014

441

46

45

45013

454t9

47t48

492t3

127.850.925

64.193.916

64.193.916

10.115.555

4.311.302
29.363

29.363

3.500.771

2.274.119

53.541.454

100.000

100.000

100.000

2.324.603

1.523j32

1.523.132

895.383

627.749

707.723

110.252

110.252

61.834

10.836

50.998

535.637

93.748

126.074.685

64.193.916

64.193.916

10.026.743

4.222.490
88.862

88.862

3.500.771

2.214.620

51.854.026

100.000

100.000

100.000

2.404.148

'1.501.636

1.501.636

895.384

606.252

807.512

281 .918

281.918

45.'164

12.571

32.593

480.430

95.000

10t49 130.275.528 128.578.833

6146



RESULTATENREKENING
Toel.

Bedrijfsopbrengsten ..........

Om2et.......,.... 5.10

Toename (afname) in de voorraad goederen in
bewerking en gereed product en in de bestellingen in
uitvoering ..................(+)/G)

Geproduceerde vaste activa

Andere bedrijfsopbrengsten ................ 5.10

Bedrijfskosten

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

Aankopen

Afname (toename) van de voorraad ...................(+yG)

Diensten en diverse goederen

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ............(+yG) 5.10

Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en mater¡ële vaste

activa ...........,.

Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in
uitvoering en handelsvorderingen - Toevoegingen
(terugnemingen) .................... ............(+)/G)

Voozieningen voor risico's en kosten - Toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) ..............................(+yC) 5.1 0

Andere bedrijfskosten 5.10

Als herskuctureringskosten geactiveerde bedrijfs-
kosten ............ ................ G)

Bedrijfswinst(verlies)........... ...................(+yC)

Financiële opbrengsten

Opbrengsten uit financiële vaste activa

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

Andere financiële opbrengsten 5.1'l

Financiële kosten ........... 5.11

Kosten van schulden

Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan
voorraden, bestellingen in uitvoering en handels-
vorderingen - Toevoegingen (TerugneminS),...,.........(+yC)

Andere financiële kosten ............

Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening voor
belastíng ........................ (+yC)

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

70174

70

71

72

74

60/64

60

600/8

609

61

62

630

63114

63s17

640/8

649

9901

75

750

751

752t9

65

650

651

652t9

9902

1 .151 .057

762.495

388.562

1.689.384

1,041,087

271.874

17.273

359.1s0

-538.327

2.548.533

2.548.533

237.224

84.705

33.415

1 19.1 04

1.772.982

2.366.944

1.066.800

1.300.144

2.856.690

1 .231.586

228.995

24.857

46.779

90.208

1.234.265

-489.746

2.370.5s0

2.370.314

236

116,674

80.470

-94.567

130.771

1.764.130

7t46



Toel.

Uitzonderlijke opbrengsten

Terugneming van afschr¡jv¡ngen en van
waardeverminderingen op immateriële en materiële
vaste activa

Terugneming van waardeverminderingen op financiële
vaste activa

Terugneming van voozieningen voor uitzonderlijke
risico's en kosten ............

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

Andere uiEonderlijke opbrengsten

Uitzonderlijke kosten ..........

Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen
op oprichtingskosten, op immateriële en materiële
vaste act¡va

Waardeverminderingen op financiële vaste activa

Vooaieningen voor uitsonderlijke risico's en kosten
Toevoegingen (bestedingen) ............(+yG)

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

Andere uiEonderlijke kosten ............

Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke
kosten ............ .........,...C)

Winst (Verlies) van het boekjaar voor belasting........,.(+yG)

Onttrekkingen aan de uitgestelde be|astlngen ....................

Overboeklng naar de uitgestelde belastingen

Belastingen op het resultaat ....................................,..,(+yC)

Belastingen

Regularisering van belastingen en terugnem¡ng van
voorzieningen voor belastingen ....................

Winst (Verlies) van het boekjaar .............(+yC)

Onttrekking aan de belastingvrije reserves

Overboeking naar de belastingvrije reseryes .....,,.

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ..........(+yG)

5.11

5,12

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

76

760

761

762

763

76419

66

660

ô61

662

663

664/8

669

9903

780

680

67177

67013

77

9904

789

689

9905

2.286.637

2.286.637

2.286.637

2.286.637

1,772.982

-3.258

2.609

5.867

1.776.240

1.776.240

898.666

14.115

884.551

321.618

304.617

17.00'l

2.341.',t78

-1.271.199

5.867

1.277.066

3,6't2.377

884.551

2.727.826

8/46



RESULTAATVERWERK!NG

Te bestemmen wlnst(verlies)saldo .......... ................(+yC)

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ......(+yG)

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar ......,....,,..,..,.(+yG)

Onttrekking aan het eigen vermogen

aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies

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

Toevoeging aan het eigen vermogen

aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies

aan de wettelijke reserves

aan de overige reserves

Over te dragen winst (verlies) ..........(+yG)

Tussenkomst van de vennoten (of de eigenaar) in het verlies

Uit te keren winst ..,.........

Vergoeding van het kapitaal

Bestuu rders of zaakvoerders

Andere rechthebbenden ...................,

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

9906

(ee05,

14P

79112

791

792

69112

691

6920

6921

(14)

794

694/6

694

695

696

53.630.266

1.776.240

51.854.026

88.812

88.812

53.541.454

51.990.417

2.727.826

49.262.591

136.391

136.391

51.854.026

9/46



coNcEsstEs, ocTRootEN, LtcENTtEs, KNowHow, MERKEN
EN SOORTGELIJKE RECHTEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

Overdrachten en buitengebruikstellingen

Overboeking van een post naar een andere .............(+yC)

Aanschaffingswaarde per einde van het boekiaar

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

Mutaties t¡jdens het boekjaar

Geboekt

Teruggenomen want overtollig

Verworven van derden

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/G)

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

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

8022

8032

8042

8052

812

8072

8082

8092

8102

8',112

8122

211

XXXXXXXXXXXXXXX

1 53.670

12.300.722

XXXXXXXXXXXXXXX

17.210

10146



INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING

Aanschafflngswaarde per einde van het boekiaar

Mutaties tijdens het boekfaar

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

Overdrachten en buitengebruikstelllngen

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

Aanschaffingswaarde per einde van hst boekfaar........

Meemraarde perelndo van het boekJaar

Mutatles tljdens het boêk aar

Geboekt

Veruorven van derden

Afgeboekt

Overgeboekt van een post naar een andere .............(+y(-)

Meerwaarde per einde van het boeklaar..

Afschrljvlngen en waardevermlnderlngen per einde van het boeklaar """

Mutatles tfldens het boekjaar

Geboekt

Teruggenomen want overtollig

Venrorven van derden

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

Overgeboekt van een post naar een andere ......,......(+y(-)

Afschrljvlngen en waardeverminderingen per einde van het boekJaar ......

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ..........................

8162

I'172

8182

I'192

8212

8222

8232

8242

8252

8272

8282

8292

8302

8312

8322

(23)

58.918

343.381

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

11t46



MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

Overdrachten en buitengebruikstellingen

Overboeking van een post naar een andere .............(+yG)

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Meen¡raarde pereinde van het boekjaar

Mutaties tüdens het boekjaar

Geboekt

Verworven van derden

Afgeboekt

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+y(-)

Meenvaarde per einde van het boekjaar........

AfschriJvlngen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Teruggenomen want overtollig

Verworven van derden

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

Overgeboekt van een post naar een andere .........,...(+y(-)

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

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ..........................

xxxxxxxxxxxxxxx

10.434

10.434

125.385

xxxxxxxxxxxxxxx

8163

8173

8't83

8193

82',t3

8223

8233

8243

8253

8273

8283

8293

8303

831 3

8323

(24',)

12i46



STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA

VERBONDEN ONDERNEMINGEN. DEELNEMINGEN EN
AANDELEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffìngen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

Overdrachten en buitengebruikstellingen

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+yC)

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Meenraarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Verworven van derden

Afgeboekt

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+yC)

Meen¡vaarde per einde van het boekjaar........

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

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Teruggenomen want overtoll¡g

Verworven van derden

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+yC)

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

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

Mutaties tijdens het boekjaar ...............(+y(,

N¡et-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar.........

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR .....................,.....

VERBONDEN ONDERNEMINGEN . VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR .....,....,..,....,........

Mutaties tijdens het boekjaar

Toevoegingen

Terugbetalingen......................

Geboekte waardeverminderingen

Teruggenomen waardeverminderingen

Wisselkoersverschillen ......................(+y(,

Overige mutaties ......(+YG)

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

GECUMULEERDE WAARDEVERM]NDERINGEN OP VORDERINGEN PER
EINDE BOEKJAAR,......,..,....

8391

8361

8371

8381

8391

8451

8411

8421

843r

844',1

8451

8521

847',!

8481

8491

8501

851 1

8521

8551

8541

8551

(280)

281P

858r

8591

8601

861 1

8621

8631

(281)

8651

XXXXXXXXXXXXXXX

1 18.287.950

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

28.540.4',t7

xxxxxxxxxxxxxxx
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ONDERNEMINGEN MET DEELNEMINGSVERHOUDING .
DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

Overdrachten en buitengebruikstellingen

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+yG)

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Verworven van derden

Afgeboekt

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+yG)

Meeruvaarde per einde van het boekjaar........

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

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Teruggenomen want overtollig

Verworven van derden

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

Overgeboekt van een post naar een andere ,................,...............,...(+yC)

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar......,..

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

Mutaties tijdens het boekjaar ...............(+yG)

Niet.opgevraagde bedragen per elnde van het boekjaar.........

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ......,..................,

ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING
BESTAAT.VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...........................

Mutaties tijdens het boekjaar

Toevoegingen

Terugbetalingen............,.........

Geboekte waardeverminderingen ................

Teruggenomen waardeverminderingen

Wisselkoersverschillen ........................(+yC)

Overige mutaties .........(+yG)

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR..........................

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER
ErNDE BOEKJAAR .....,.....,...

8362

8372

8382

8392

8412

8422

8432

8442

8452

8472

8482

8492

8502

8512

8522

8542

8552

(282')

283P

8582

8592

8602

8612

8622

8632

(283)

8652
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ANDERE ONDERNEMINGEN. DEELNEMINGEN EN AANDELEN

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

Mutaties tijdens het boekjaar

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

Overdrachten en buitengebruikstellingen

Overboeking van een post naar een andere .............(+yC)

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar..

Meen¡vaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Verworven van derden

Afgeboekt

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+yC)

Meen¡aarde per einde van het boekjaar........

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

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Teruggenomen want overtoll¡g

Verworven van derden

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+y(-)

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

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

Mutaties tijdens het boekjaar ...............(+yC)

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

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR .,..........,..,...........

Mutaties tijdens het boekjaar

Toevoegingen

Terugbetalingen......................

Geboekte waardeverminderingen

Teruggenomen waardeverminderingen

Wisselkoersversch¡llen .....................(+)(-)

Overige mutaties .......(+)/C)

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...........................

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER
EINDE BOEKJAAR ...............

XXXXXXXXXXXXXXX

59.816

XXXXXXXXXXXXXXX

xxxxxxxxxxxxxxx

8363

8373

8383

8393

8413

8423

8433

8443

8453

8473

8483

8493

8503

851 3

8523

8543

8553

(284)

8583

8593

8603

861 3

8623

8633

8653

't5t46



¡NLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN

DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN AANGEHOUDEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN

Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de onderneming een deelneming bezit (opgenomen ¡n de posten 280 en 282
van de activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de onderneming maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de
posten 284 en 51/53 van de activa) ten belope van ten minste 10 % van het geplaatste kapitaal.

NMM, volledig adres van de ZETEL
en zo het een onderneming naar

Belgisch recht betreft,
het ONDERNEMINGSNUMMER

Aangehouden
maatschappelijke rechten

Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

rechtstreeks
doch-
ters Jaarrekening

per
Munþ
code

Eigen vermogen Nettoresultaat

Aantal oh o/o (+) of G)
(ìn eenheden)

PHOTOMEDIA NV

Kwatrechtsesteenweg 1 60

9230 Wetteren

België

0439.476.019

Ordinary

V.H. SERVICE SA NV

Avenue Mctor Hugo 7

1420 Braine-l'Alleud

Belgitå

0427.390.611

Ordinary

SPECTORVERWALTUNG BO
Laufamholzstrasse 1 7'l

90482 Nürnberg

Duitsland

214116205

Ordinary

PHOTO HALL MULTIMEDIA NV

Lusambostraat 36

1190 Brussel 19

België

0477.890.096

Ordinary

157510

1 3389

500000

12611

99,90

99.99

t00,00

99,99

0,10

0,00

0,00

0,01

31t12t2007

31t12t2007

31t12t2007

3111212007

EUR

EUR

EUR

EUR

57.314.099

-66.924

-2.473.201

21.765.959

-4.810.778

'1.270

-20.047

1.568,380
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ovERrGE GELDBELEGGTNGEN EN OVERLOPENDE REKENTNGEN (ACTIVA)

OVERIGE GELDBELEGGINGEN

Aandelen

Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag

Niet-opgevraagd bedrag

Vastrentende effecten

Vastrentende effecten uiþegeven door kredietinstellingen

Termijnrekenlngen bij kredletlnstelllngen .............

Met een resterende looptüd of opzegterm'rjn van

hoogstens één maand ...........

meer dan één maand en hoogstens één jaar ............

meer dan één jaar

Hierboven nlet-opgenomen overige geldbelegglngen ...............,..

OVERLOPENDE REKENINGEN

Uitsplitsing van de post 490/1 van de actlva lndlen daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.

Over te dragen kosten

Tussenkomst vezekering dispuut GBFA

Te ontvangen interesten deposíto's

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

51

8681

8682

52

8684

53

8686

8687

8688

8689

3.198

3.198

421.855

421.855

3.197

3.197

646.099

646.099

Boekjaar

38.100

24.074

77

17t46
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STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

STAAT VAN HET KAPITAAL

Maatschappelijk kapitaal

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar..........

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar..........

Wijzigingen tijdens het boekjaar

Samenstelling van het kapitaal
Soorten aandelen

Gewone aandelen zonder nominale waarde

Dematerialisatie effecten aan toonder overeenkomstig wet van 141'1212005

houdende de afschaffing van de effecten aan toonder

Op naam.........

Aan toonder....

Niet-gestort kapitaal

Niet-opgevraagd kapitaal

Opgevraagd, niet-gestort kapitaal

Aandeelhouders die nog moeten volstorten

Eigen aandelen

Gehouden door de vennootschap zelf

Kapitaalbedrag

Aantal aandelen ....................

Gehouden door haar dochters

Kapitaalbedrag

Aantal aandelen ...................

Verplichtingen tot uitgifte van aandelen

Als gevolg van de uitoefening van CONVERSIERECHTEN

Bedrag van de lopende converteerbare leningen

Bedrag van het te plaatsen kapitaal

Maximum aantal uit te geven aandelen

Als gevolg van de uitoefening van INSCHRIJVINGSRECHTEN

Aantal inschrijvingsrechten in omloop

Bedrag van het te plaatsen kapitaal

Maximum aantal uit te geven aandelen

Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

100P

(100)

XXXXXXXXXXXXXX

64.193.916

64.193.916

Codes Bedragen Aantal aandelen

8702

8703

64.193.916

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

36.619.505

2.134.117

34.485.388

Codes
Niet-opgevraagd

bedrag
Opgevraagd,

niet-gestort bedrag

(101)

8712 XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

Sodes Boekjaar

8721

8722

8731

8732

8740

8741

8742

8745

8746

8747

8751

29.363

77.271

429.324

1.129.801

600.000

2.016.000

600.000

64.1 93.91 6

'18146



lvol sr l

STAATVAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

Aandelen buiten kapitaal

Verdeling

Aanþl aandelen ..................

Daaraan verbonden stemrecht ...................

Uibplitsing van de aandeelhoudels

Aantal aandelen gehouden door de vennoobcñap zelf .........,.....

Aanþl aandelen gehouden door haar dochters ...............

Codes Boekiaar

8761

8762

8771

8781

19146
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STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMiNG OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUMNG,
ZOALS DIE BLTJKT UIT DE KENNISGEVINGEN DIE DE ONDERNEMING HEEFT ONTVANGEN

Recentste Aantal o/o Väfì

B. PARTTMAGE CVA 
(2)

Kwatrechtsteenweg 160, 8-9230 Wetteren

C. ALEXANDER PHOTO SA 
(2)

Boulevard Royal 11, l-2449 Luxemburg

D. SPECTOR PHOTO GROUP NV
Kwatrechtsteenweg 160, 8-9230 Wetteren

E. CONSORTIUM VIT NV, LUTHERICK NV,
MERCURIUS INVEST NV, MIDETCO NV,
CECAN INVEST NV en ISARICK NV
p,/a Doorniksewijk 49, 8-8500 Kortrijk
- VIT NV
. LUTHERTCK NV
- MERCURIUS INVEST NV
. CECAN INVEST NV
- MIDELCO NV
- ISARICK NV
- PHIUPPE VLERICK

F. KORAMIC FINANCE COMPANY N.V.
Ter bede Buslness Center,
Kapel Ter Bede 84, 9-8500 Kortrijk

G. AUDHUMI-A S.A.
11, boulevard Royal, L-2499 Luxemburg

H, GROES Gerard
Straten 15, NL-5688 NJ Ofrschot

2810312008

L5lO9l2OO8

Lsloglzoos

281ou2009

30tLol200e

84 O44 O,23o/o

54526 0,15%

77 27L 0,2!o/o

6 9t4 244 18,880/o

1 708 995 4,67Vo
2 5L2 566 6,860/o

215703 0,590ó
2 L73 643 5,940h

212 500 0,589o
54 765 O,L5oh
36 O72 A,t0o/o

3 933775 LO,74o/o

1 514 304 4,t40/o3LlLOl2008

26ltol2oa8 1 835 000 5,O1o/o

(1) Berekening met als noemer 36 619 505 aandelen - zljnde het totaal aântal uitgegeven aandelen, exclusief
de warranten.
(2) op 27 maart 2008 heeft Fotolnvest CVBA. (ln vereffenlng) het aandelenpakket ln Spector Photo Group NV
overgedragen aan Spector Coördlnatlecentrum NV, De vennootschappen FotohvestCVBA (h vereffen¡ng) en
Partimage CVA. enerzijds en Spector Coörd¡natlecentrum NV, Alexander Photo sA €n specbor Photo Group NV
andenuds, hebben hleromtrent een officiêle kennlsgevlng gedôôn op datum van 28 maart 2008 aan de Commissle
voor het Bank- en Flnanciewezen en aan Euronext Erussel,
(3) Naar aãnlelding van de vernleuwde Transparantiereglementering diende elke houder van stemrechwerlenende
effecten, stemrechten en gelükgestelde financ¡ële intstrumenten wiens deelneming op I september 2008
een wettelljke of stôtutâire drempel berelkt of overschrijdt, een kennlsgevlng te doen aan zowel de vennootschap
als âan de CBFA en dit uíterlijk op 31/10/2008.

A, SPECÍOR COORDINATIECENTRUM

20t46



tvoL ss l

VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RIS¡CO'S EN KOSTEN

100.000

UITSPLITSING VAN DE POST 163/5 VAN DE PASS¡VA INDIEN DAARONDER EEN BELANGRIJK
BEDRAG VOORKOMT.

Provisie geschilCBFA

21t46
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STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENTNGEN (PASS|VA)
Codes Boekiaar

8801

881 I

8821

8831

8841

8851

8861

8871

888r

8891

8901

(42)

8802

8812

8822

8832

8842

8852

8862

8872

8882

8892

8902

8912

8803

881 3

8823

BB33

8843

8853

8863

8873

8883

8893

8903

891 3

't.523j32

895.383

627.749

1.523.132

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

Achtergestelde leningen

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

Leasingschulden en soortgelijke schulden

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

Overige leningen

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

Leveranciers

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

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

Overige schulden

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

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar

Financiële schulden

Achtergestelde leningen

Nietachtergestelde obligatieleningen ............

Leasingschulden en soortgelijke schulden

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

Overige leningen

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

Leveranciers

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

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

Overige schulden

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

Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar

Financiêle schulden

Achtergestelde leningen

Nieþachtergestelde obligatieleningen ............

Leasingschulden en soortgelijke schulden

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

Overige leningen

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

Leveranciers

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

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

Overige schulden

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

22146



GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 4/48 van de passiva)

Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

Financiële schulden

Achtergestelde leningen

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

Leasingschulden en soortgelijke schulden

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

Overige leningen

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

Leveranciers

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

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

Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten .............

Overige schulden

Totaal door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

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

Financiële schulden

Achtergestelde leningen

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

Leasingschulden en soortgelijke schulden

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

Overige leningen

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

Leveranciers

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

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

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten .............

Leveranciers

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

Overige schulden

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

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN

Belastingen (post 450/3 van de passiva)

Vervallen belastingschulden ...................

Nielvervallen belastingschulden ..................

Geraamde belastingschulden ...................

Bezoldigingen en sociale lasten (posf 4 54/9 van de passiva)

Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten .............

23t46

0odes Boekjaar

8921

8931

8941

8951

8961

8971

8981

8991

9001

901 1

9021

9051

9061

8922

8932

8942

8952

8962

8972

8982

8992

9002

9012

9022

9032

9042

9052

9062

9072

9073

450

9076

9077

10.836

50.998



OVERLOPENDE REKENINGEN

Uitsplltslng van de post 49?3 van de passiva indlen daaronder een belangrljk bedrag voorkomt.

Toe te rekenen kosten 93.748

24146



BEDRIJFSRESULTATEN

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Netto-omzet

Uitsplitsing per bedrijfscategorie

U itsplitsing per geografische markt

Andere bedr¡jfsopbrengsten

Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende
bedragen

BEDRIJFSKOSTEN

Werknemers ingeschreven in het personeelsregister

Totaal aantal op de afsluitingsdatum

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten

Aantal daadwerkel¡jk gepresteerde uren

Personeelskosten

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen

Werkgeversbijdragen voor sociale vezekeringen

Werkgeverspremies voor bovenwettelijke vezekeringen

Andere personeelskosten ..................

Ouderdoms- en overlevingspensioenen

Voorzieningen voor pensioenen

Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) ........................................ (+yC)

Waardeverminderingen

Op voorraden en bestellingen in uitvoering

Geboekt

Teruggenomen

Op handelsvorderingen

Geboekt

Teruggenomen

Voorzieningen voor risico's en kosten

Toevoegingen

Bestedingen en terugnemingen ..................

Andere bedrijfskosten

Bedrijfsbelastingen en -taksen

Andere

Uitzendkrachten en ter beschikking van de ondernemng gestelde
personen

Totaal aantal op de afsluitingsdatum

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Kosten voor de onderneming

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

740

9086

9087

9088

620

621

622

623

624

635

91 10

9111

9112

91 13

91 15

91 16

640

641t8

9096

9097

9098

617

3

3,0

5.06'l

189.494

57.109

11.124

14.',t47

9.482

349.668

3

3,6

4.749

159.405

41.701

10.519

17.370

46.779

r00.000

9.792

8.342

1.225.923
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FINANCTËLE EN UITZONDERLIJKE RESULTATEN

FINANCIËLE RESULTATEN

Andere fínanciële opbrengsten

Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de
resultatenrekening

Kapitaalsubsidies ..................

lnterestsubsidies .....................

Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten

Wsselresultaten

Afschrijvingen van kosten blj uitgifte van leningen en van disagio

Geactiveerde ¡nteresten

Waardeverminderingen op vlottende activa

Geboekt

Teruggenomen

Andere financlële kosten

Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de verhandeling
van vorderingen .....................

Voor¿ieningen met financ¡eel karakter

Toevoegingen

Bestedingen en terugnemingen ...................

Uitsplitsing van de overige financiële kosten

Bankkosten en betalingsverschillen

\Msselresultaten

Minderwaarde op realisatie vlottende activa

UITZONDERLIJKE RESULTATEN

Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke opbrengsten

U¡tspl¡tsing van de andere uitzonderlijke kosten

Boekjaar

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

9125

9126

6501

6503

6510

651 I

653

6560

6561

75.570

42.155

2.593

1.356

115.155

220

16

94.567

2.557

99

128.115

26t46



BELASTINGEN EN TAKSEN

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT
Belastingen op het resultaat van het boekjaar

Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen

Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen .....................

Geraamde belastingsupplementen

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren

Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen

Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorzlen¡ng werd gevormd ...................

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

Verworpen uitgaven

Terugname waardeverminderingen op aandelen

Waardevermindering verkrijging eigen aandelen

Verrekening notionele interestaftrek

lnvloed van de uitzonderlijke resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar

Bronnen van belastinglatent¡es

Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten

Andere act¡eve latenties

Niet gebruikte not¡onele interestaftrek

Uitsplitsing van de passieve latenties

BELASTINGEN OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE
VAN DERDEN

ln rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde

Aan de onderneming (aftrekbaar)

Door de onderneming

lngehouden bedragen ten laste van derden als

Bedrijfsvoorheffing ...................

Roerende voorhefiìng

Codes Boekjaar

9't34

91 35

9136

9137

91 38

91 39

9140

2.609

2.609

12.694

-1.653.426

59.499

-191.749

Codes Boekjaar

9141

9142

9144

21.565.278

21.565.278

1.553.1',t2

Codes Boekiaar Vorig boekjaar

9145

9146

9147

9148

243.809

216.634

82.623

417.607

451.864

70.739
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

3odes Boekiaar

9149

9150

9151

9153

9161

9',t71

9181

9191

9201

9162

9172

9182

9192

9202

9213

92',t4

9215

9216

451.330

451.330

DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE
ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN..

Waarvan

Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop

Door de onderneming getrokken of door aval getekende handelseffecten .....................

Maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de onderneming zijn

ZAKELIJKE ZEKERHEDEN

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

Hypotheken

Boekwaarde van de bezwaarde activa

Bedrag van de inschrijving ..................

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving ................

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

Zekerheden op de nog door de onderneming te veruerven activa - Bedrag van de betrokken

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

Hypotheken

Boekwaarde van de bezwaarde activa

Bedrag van de inschr'rjving

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschr'rjving .,..............

Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa .......,,....

Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken

GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN IN HUN NAAM MAAR TEN BATE
EN OP RISICO VAN DE ONDERNEM¡NG, VOOR ZOVER DEZE GOEDEREN EN WAARDEN
NIET IN DE BALANS ZIJN OPGENOMEN

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA

TERMIJNVERRICHTINGEN

Gekochte (te ontvangen) goederen

Verkochte (te leveren) goederen

Gekochte (te ontvangen) deviezen

Verkochte (te leveren) deviezen

VERPLICHTINGEN VOORTVOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN VERBONDEN AAN REEDS
GEPRESTEERDE VERKOPEN OF DIENSTEN

BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN

IN VOORKOMEND GEVAL, BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN DE REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST. OF
OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS. OF DIRECTIELEDEN, MET OPGAVE VAN DE
GENOMEN MAATREGELEN OM DE DAARUIT VOORWLOEIENDE KOSTEN TE DEKKEN
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPL¡CHTINGEN

PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN GEDRAGEN

Geschat bedrag van de verpllchtlngen dle voortvloeien uit reeds gepresteerd werk

Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

Code Boekjaar

9220

29//46



BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN
DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

VERBONDEN ONDERNEMINGEN

Financiële vaste activa...

Deelnemingen

Achtergestelde vorderingen

Andere vorderingen

Vorderingen

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

Op hoogstens één jaar

Geldbeleggingen.................

Aandelen

Vorderingen

Schulden.......

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

Op hoogstens één jaar

Persoonlijke en zakelijke zekerheden

Door de onderneming gestelde of onherroepelijk beloofd als waarborg
voor schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen ...........................

Door verbonden ondernemingen gestelde of onherroepelijk beloofd als
waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming...

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen

Financië,le resultaten

Opbrengsten uit linanciële vaste activa

Opbrengsten u¡t vlottende activa ............

Andere financiële opbrengsten

Kosten van schulden

Andere financiële kosten ............

Realísatie van vaste activa

Verwezenlijkte meerwaarden

Verwezenlijkte minderwaarden

ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Financiële vaste activa...

Deelnemingen

Achtergestelde vorderingen

Andere vorderingen

Vorderingen..

Op meer dan één jaar................

Op hoogstens één jaar

Schulden.......

Op meer dan één jaar ................

Op hoogstens één jaar

0odes Boekjaar Vorig boekjaar

(280t1

(280)

9271

9281

9291

9301

931 1

9321

933r

9341

9351

9361

9371

9381

9391

9401

9421

9431

9441

9461

9471

948'1

949'1

(282t3

(282)

9272

9282

9292

9302

9312

9352

9362

9372

122.955.519

89.747.533

33.207.986

5.670.098

5.670.098

1.593.458

1.523.132

70.326

451.330

2.528.327

80.070

120.855.875

89.747.532

31.108.343

5.669.064

5.669.064

1 .510.531

1.501.636

8.895

4.154.507

2.329.125

73.991

884.551

2.886

30146



FINANCIËLE BETREKKINGEN MET

BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN D¡E DE ONDERNEMING
RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF
MET ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS
GECONTROLEERD WORDEN

Uitstaande vorderingen op deze personen

Voorwaarden betreffende de uitstaande vorderingen

Waarborgen toegestaan in hun voordeel

Waarborgen toegestaan in hun voordeel - Voornaamste voorwaarden

Andere betekenisvolle verpl¡chtingen aangegaan in hun voordeel

Voornaamste voorwaarden van deze verplichtingen

Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening
toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk
betrekking heeft op de toestand van een enkel identificieerbaar persoon

Aan bestuurders en zaakvoerders ..................

Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders ..................

DE COMMTSSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WtE HtJ (ZtJ) VERBONDEN tS (ZIJN)

Bezoldiging van de commissaris(sen)

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen
de vennootschap door de commissaris(sen)

Andere controleopdrachten ..............

Belastingadviesopdrachten

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

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

Andere controleopdrachten ..............

Belastingadviesopdrachten

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

Vermeldingen in toepassing van het art¡kel 1 33, paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen

Codes Boekjaar

9500

9501

9502

9503

9504

Oodes Boekjaar

9505

9506r

95062

95063

95081

95082

95083

37.450

6.342

31146
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VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

INLICHTINGEN TE VERSTREKKEN DOOR ELKE ONDERNEMING DIE ONDERWORDEN IS AAN DE BEPALINGEN VAN
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

De onderneming heeft een geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag opgesteld en openbaar
gemaakt*

îit@

De onderneming en haar dochterondernemingen overschrijden op geconsolideerde basis niet meer dan één van de in artikel 16
van het Wetboek van vennootschappen vermelde criteria*

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

lndien ja, motivering dat aan alle voorwaarden tot vrijstelling, opgenomen in artikel 1 13, paragrafen 2 en 3 van het Wetboek
van vennootschappen, is voldaan:

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

INLICHTINGEN DIE MOETEN WORDEN VERSTREKT DOOR DE ONDERNEMING INDIEN ZIJ DOCHTERONDERNEMING
OF GEMEENSCHAPPELIJKE DOCHTERONDERNEMING IS

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

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

' Schrappen wat niet van toepassing is.
*' Wordt de jaarrekening van de onderneming op verschillende niveaus geconsolideerd, dan worden deze gegevens verstrekt, eneaijds voor

het grootste geheel en anderzijds voor het kleinste geheel van ondernemingen waarvan de ondernem¡ng als dochter deel uitmaakt en
waarvoor een geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld en openbaar gemaakt. 
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SOCIALE BALANS

Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn: 100 218

STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN

WERKNEMERS INGESCHREVEN IN HET PERSONEELSREGISTER

Tijdens het boekjaar en het vorige
boekjaar

Gemiddeld aantal werknemers ..............

Aantal daadwerkelijke gepresteerde uren

Personeelskosten ..................

Bedrag van de voordelen bovenop het
loon ............,,,.

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar

Aantal werknemers ingeschreven in het
personeelsregister ..............

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ..........................

Overeenkomst voor een bepaalde t¡jd .............................

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ........

Vervangingsovereenkomst

Volgens het geslacht

Mannen

lager onderwijs

secundair onderwijs

hoger niet-universitair ondenrvijs ................................

universitair onderwijs

Vrouwen

lager onderwijs

secundair onderwijs

hoger niet-universitair onderwijs ...................

universitair onderwijs ..............

Volgens de beroepscategor¡e

Direct¡epersoneel ..................

Bedienden

Arbeiders

Andere

Oodes

1. Voltijds

þoekiaar)

2. Deeltijds

(boekiaar)

3. Totaal (T) of totaal
in voltijdse
equivalenten
(VrE)

(boekiaar)

3P. Totaal (T) of totaal
in voltijdse
equivalenten
(VlE)
(vorig boekjaaQ

100

101

't02

103

2,7

4,523

242.974

XXXXXXXXXXXXXXX

0,4

538

28.900

XXXXXXXXXXXXXXX

3,0 (wE)

5.061 (T,

271.874 (T

239 (T

3,6 (VrE)

4.749 (T,

228.994 (T

55 (T,

3odes
1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in voltijdse

equ¡valenten

105

110

111

112

113

120

1200

1201

1202

1203

121

1210

1211

1212

1213

130

134

132

133

3

3

3

1

1

1

3,0

3,0

3,0

1,0

1,0

1,0

3,0

33146



UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE ONDERNEMING GESTELDE PERSONEN

Tijdens het boekjaar

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen ..................

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Kosten voor de onderneming

TABEL VAN HET

INGETREDEN

PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

Aantal werknemers d¡e tijdens het boekjaar in het
personeelsregister werden ingeschreven

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde t¡jd ...................,........

Overeenkomst voor een bepaalde t¡jd ..................

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ..........

Vervangingsovereenkomst

UITGETREDEN

Aantal werknemers met een in het personeelsregister
opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens
het boekjaar een einde nam ..............

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd .............................

Overeenkomst voor een bepaalde tijd .................

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk .,.........

Vervangingsovereenkomst

Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst

Pensioen

Brugpensioen

Afdanking

Andere reden .............

Waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige
ten m¡nste op halftijdse bas¡s diensten bl¡jft
verlenen aan de onderneming ....................

Codes

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

150

151

152

lodes
1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in voltijdse

equivalenten

205

210

21',!

212

213

lodes
l. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in voltijdse

equivalenten

305

310

311

312

313

340

341

342

343

350

34t46
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INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDING VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleldingslnltlatleven voor
de werknemers ten laste van de werþever

Aantal betrokken werknemers

Aantal gerclgde opleid¡ngsuren .....................

Nettokosten voor de onderneming .............

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleidinS ...........

waarvan betaalde bijdragen en stort¡ngen aan collectieve fondsen .....

waarvan ontvangen tegemoelkomlngen (in minderins).. .......................

Totaal van de mlnderformele en lnformele voortgezette beroeps-
opleldingslnltlatleven voor de werknemers ten ¡aste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers

Aantal gevolgde opleidingsuren .....................

Nettokosten voor de ondernemlng .............

Totaal van de initlðle beroepsopleidlngslnltlatleven ten laste van de
werkgever

Aantal bêtrokken werknemers

Aantal gevolgde opleid¡ngsuren .....................

Nettokosten voor de onderneming

Codes Mannen Codes Vrouwen

5801

5802

5803

58031

58032

58033

5821

5822

5823

5841

58/.2

5843

5811

5812

5813

5813'l

58',132

5813f

5831

5832

5833

5851

5852

5853

2

8

401

35r46



WAARDERINGSREGELS
SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS

BEGINSEL
De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk ll van titel ll van het K.B. van 30 januari 2001 tot
uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen.

Ten behoeve van het getrouwe beeld zijn geen afw¡jk¡ngen noodzakelijk van voormelde waarderingsregels.
De waarderingsregels werden ten opzichte van vorig jaar niet gewijzigd.
De resultatenrekening wordt niet op belangrijke wijze beinvloed door opbrengsten en kosten die aan enig ander boekjaar moeten worden
toegerekend.

BIJZONDERE REGELS
I. ACTIVA

1. Oprichtingskosten
De activering van de oprichtingskosten en kosten van eerste inrichting gebeurt binnen de wettelijke perken en in zoverre de rendab¡l¡teit
positief geschat wordt voor de toekomst. Principieel worden deze kosten lineair afgeschreven over 5 jaar.

De kosten van uitgifte van de obligatielening werden aan 2Oo/o afgeschreven.

2. lmmateriêle vaste activa
De immater¡ële vaste activa worden gewaardeerd tegen hun acquisitiekost.
De afschrijving gebeurt volgens de lineaire methode met toepass¡ng van de volgende percentages: 20 tot 33,33 0/o.

3. Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen hun aanschaffingswaarde; dit is de aankoopprijs (bijkomende kosten inbegrepen),
hun kostprijs of hun inbrengwaarde.

Voor de berekening van de afschrijvingen worden de volgende percentages toegepast:

o installaties, uitrusting en meubilair 25 o/o

o rollend mater¡eel 20 o/o

o mach¡nes 25%
o informatica 25 %
De afschrijving gebeurt volgens de lineaire en/of de degressieve methode. Het eerste boekjaar waarin de activa worden verkregen, wordt
pro rata temporis afgeschreven.

4. F¡nanciële vaste activa
De aandelen worden tegen hun aanschaffingsprijs geboekt exclusief de bijkomende kosten die ten laste van de resultatenrekening vallen.
Ze worden elk jaar afuonderlijk gewaardeerd. Die waardering geschiedt aan de hand van de boekhoudkundige netto vermogenswaarde
van de aandelen of van de vermoedelijke contractuele waarde bij verkoop, of volgens de criteria die bij de aankoop van de aandelen
werden aangewend wanneer de deelneming werd verkregen tegen een prijs die afwijkt van haar boekwaarde.

Waardeverminderingen worden toegepast wanneer de geraamde
waarde, berekend zoals hiervoor uiteengezet, lager uitvalt dan de boekwaarde en wanneer, naar de mening van de Raad van Bestuur, de
waardeverm¡ndering van duuzame aard is, wat door de positie, de rendabiliteit, de vermoedelijke realisatiewaarde en de vooru¡E¡chten
van de deelneming wordt verantwoord.
De waardeverminderingen worden teruggenomen wanneer de geraamde waarde hoger is dan de boekwaarde die rekening hield met de
waardeverminderingen en voorzover, naarde mening van de Raad van Bestuur, hetverschil van duurzame aard is.

5. Vorderingen op ten hoogste één jaar
Deze vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Vorderingen in vreemde valuta worden omgerekend volgens de dagkoers.
De resultaten uit de omrekening zijn terug te vinden in de jaarrekening onder rubriek V.c. 'Andere fìnanciële kosten en andere financiële
opbrengsten."

De Raad van Bestuur zal een standpunt innemen met betrekking tot de eventuele noodzakelijke waardeverminderingen.
De betreffende BTW wordt op de activa behouden en wordt slechts in het resultaat genomen indien recupereerbaarheid onmogelijk zou
blijken.

Er wordt steeds een waardevermindering geboekt per individuele vordering, wat ook geldt voor een eventuele terugname van de
waardeverm¡ndering.

6. Liquide middelen en geldbeleggingen
ln het algemeen volgen ze dezelfde regels als die welke werden omschreven voor de rubriek "Financiële vaste activa". Niettemin zal de
Raad van Bestuur elke waardevermindering boeken, ongeacht of ze al dan niet duuzaam is.

7. Overlopende rekeningen
Het betreft de pro rata kosten die werden gemaakt tijdens het boekjaar maar d¡e ten laste worden gebracht van het volgende boekjaar en

de venvorven opbrengsten, d.w.z. de pro rata opbrengsten die slechts in de loop van het volgende boekjaar zullen worden geïnd, maar die
betrekking hebben op het verstreken boekjaar.

II. PASSIVA
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WAARDERINGSREGELS

1. Kapitaal
Het saldo geeft het daadwerkelijk ingebrachte kapitaal weer en wordt gewaardeerd tegen nominale waarde.

2. Kapitaalsubsidies
De onfuangen kapitaalsubsidies worden geleidelijk afgeboekt volgens heEelfde ritme als de afschrijvingen op de vaste activa waaryoor
die subsidies werden toegekend, rekening houdend met het belast¡ngeffect.

3. Schulden
Alle schulden worden ingeboekt tegen nominale waarde.
Schulden in vreemde valuta worden omgerekend volgens de officiële koers op balansdatum.

4. Voozieningen voor risico's en kosten.
De Raad van Bestuur zal elk jaar een volledig ondezoek wijden aan de voorheen aangelegde voozieningen ter dekking van de risico's en
kosten waaraan de onderneming is blootgesteld.
De Raad van Bestuur zal zich bezinnen over de noodzaak van het aanleggen of het terugnemen van voorzieningen, door post per post de
rekeningen te analyseren en alle gegevens die niet-gedekte risico's kunnen uitlokken, zoals geschillen, enz. te onderzoeken.

Hij zal voor de voornaamste risico's de geëigende waarderingsmethodes vastleggen.
De voozieningen voor risico's en kosten worden systematisch aangelegd of teruggenomen en het aanleggen of terugnemen ervan mag
niet van het resultaat van het boekjaar afhankelijk gesteld worden.

5. Overlopende rekeningen
Het betreft pro rata kosten, die pas in een later boekjaar zullen betaald worden, maar die betrekking hebben op het verstreken boekjaar.
Deze kosten zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Het betreft eveneens de over te dragen opbrengsten, d.w.z. pro rata opbrengsten
die in de loop van het boekjaar of van het vorige boekjaar zün geïnd maar die betrekking hebben op een later boekjaar.

Verklaring met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening:
Een geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag worden met toepassing van het K.B. van 30 januari 2001 opgesteld.
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Spector Photo Group N.V.

Niet-geconsolideerde jaarrekening 2008

van de Raad van Bestuur bii de statutaire iaarrekeninq 2008

ACTIVA PER 31 DECEMBER 2OO8

De vaste actlva stijgen met EUR 2,05 miljoen als gevolg van :- de dallng van de lmmaterlële vaste actava met EUR 0,02 miljoen. Het betreft hler de
combinatie van enerzijds de afschrijvingen van het boekJaar en andea[ds de
ultboeking van buitengebruikgestelde en volledlg afgeschreven actlva ;- de stfging van de financiële vaste activa met EUR 2,07 mlljoen. Het betreft
voornamelijk de aanreken¡ng van de interesten van 2008 op de lenlngen met
Photomedia NV en Photo Hall Multimedia NV dle geboekt staan onder de rubriek
vorderlngen op verbonden ondernemingen.

De vlottende activa dalen met EUR 0,35 mífoen als gevolg van :- de stfging van de vorderingen op ten hoogste één jaar met EUR 0,03 mlfoen.- de daling van de rubriek geldbeleggingen met EUR 0,28 miljoen, het betreft ln
hoofdzaak een term¡j nplaatsing.

- de dallng van de overlopende rekeningen met EUR 0,09 mlfoen.

Overeenkomstig artikel 624 van het Wetboek van Vennootschappen dlent gemeld te worden
dat de vennootschap per eind 2008 zevenenzeventig dulzend tweehonderd éénenzeventlg
(77 27L) eigen aandelen bezit. In 2008 werden er geen elgen aandelen aangekocht.

De volgende dochterondernemingen van Spector Photo Group houden aandelen Spector
Photo Group aan : 

: åt"åiliäiHffi,å."tffitrNV: 1 075 275.
Op 27 maart 2008 heeft Spector Coördinatiecentrum NV 1 075 275 aandelen Spector Photo
Group venruorven. Hieromtrent werd een officiële kennlsgeving gedaan aan de Commlssie
YVUI ilEt pc¡ilñ-r FutcilLIË- gil âl55uI(¡f tLtgwg¿lJf r e¡t alatlt truroftexL prussers oP zÕ frrddrL /rrr¡c
Gezamenlijk betreft het dus t 2O7 072 eigen aandelen, dle 3,29630/o van het totaal aantal
bestaande aandelen (36 619 505 aandelen) vertegenwoordlgen,
Dit pakket eigen aandelen zal in eerste lnstantle aangewend worden voor levering bij
uitoefening van de opties waarop werd lngeschreven ln het kader van het Aandelenoptleplan
ten voordele van Werknemers en Consutenten van Spector Photo Group NV en verbonden
ondernemlngen,
De elgen aandelen zijn gewaardeerd tegen de beurskoers per 31 december 2008 (EUR
0,38).
Het pakket eigen aandelen dat door Spector Photo Group NV wordt aangehouden,
vertegenwoordigt een nettobedrag van EUR 29 362,98 en ls opgenomen onder de rubriek
Geldbeleggingen.

PASSIVA PER 31 DECEMBER 2OO8

De winst van het boekJaar zorgt voor een stijglng van het eigen vermogen met EUR.1,78
mllJoen.
Verder zlen we een daling van de schulden op ten hoogste één Jaar met EUR 0,10 mifoen.
Het betreft voornamelIk een dallng van de leveranclersschulden.
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RESULTATENREKENING

De activiteit van Spèctor Photo Group NV bestaat hoofdzakelfk u¡t het verlenen van
ondersteunende diensten op het vlak van management aan de Retail- en de Imaglng Group.
De bedrffsopbrengsten dalen met EUR 1,22 miljoen door enezijds een omzetdallng van
EUR 0,30 miljoen als gevolg van een daling ln de vergoedlng voor managementprestatles en
anderzijds een daling met EUR 0,91 mlljoen van de andere bedrffsopbrengsten door de
rechtstreekse facÈuratie van kosten aan de Retall- en de Imaglng Group.
De bedrijfskosten dalen rnet EUR 1,17 mlfoen.
Dlt resulteert in een bedrijfsverlles van EUR 0,54 miljoen.

De lnteresten op de financlerlngen aan Photomedla NV en Photo Hall Multimedia NV zorgen
voor een positlef flnancleel resultaat van EUR 2,31 mlfoen.

Het resultaat van het boekjaar vertoont een wlnst van EUR 1,78 miljoen.

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Þe Raad van Bestuur stelt de volgende bestemming van het resultaat voor:

Te bestemmen winst van het boekJaar
Overgedragen winst van het vorlge boekJaar
Te bestemmen winstsaldo :

Bestemming van het winstsaldo :

ïoevoeging aan de wettelijke reserve
Over te dragen winst

EUR L776240å0
EUR 51 854 025.95
EUR 53 630 266t25

EUR 88 812,02
EUR 53 54L 454,23

VERGOEDING VAN HET COLLEGE VAN COMMISSARISSEN

Voor prestaties dle buiten hun mandaat vlelen, onWlng het College van Commissaríssen ín
2998 een vergoeding van EUR 6 342;09; "

Het betrof voornameliJk advlezen en specifleke audits in het kader van de IFRS
standaarden.

RISICOBEHEER

Het beheer van risico's vormt een fntegraal deel van de manier waarop de groep wordt
geleld. De groep heeft maatregelen genomen - en zal dat blijven doen - met het oog op een
zo doeltreffend mogelíJke beheersing van deze rlslco's. Deze maatregelen omvatten onder
andere de aanleg van vooalenlngen.

Er kan echter geen zekerheid worden gegeven dat deze maatregelen volledig efficiënt zullen
zfn ln alle mogelijke omstandlgheden en daarom kan niet worden uitgesloten dat sommige
van deze rfsico's nlet zouden voorkomen en daarbfl eventueel invloed kunnen ultoefenen op
de vennootschap. Andere rlslco's waar de vennootschap op dit ogenblik geen weet van heeft
of die thans als nlet wezenliJk worden beschouwd, zouden een negatieve invloed kunnen
hebben op de vennootschap of op de waarde van haar aandelen.

Spector Photo Group - Verclag van de Raad van Bøstuur bij de statutaìre jaanekening 2@8 - p. 2/7
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FINANCIËLE RISICO'S
De belangrijkste financiële risico's waarrnee de groep te maken heeft, hebben betrekking op
de financiêle schuldpositie van de groep, op de openstaande handelsvorderlngen en op
transacties Ín andere munten dan de euro.

bankenconsortium werd overeengekomen, ls elnd 2010 het nog niet terugbetaalde
saldo van de kredieten opeisbaar en zullen de kredleten eventueel heronderhandeld
of geherfinancierd worden, De beschikbaarheid van kredleten hangt dus samen met
de mate waarin de groep erin slaagt om vrije kasstromen voort te brengen waarmee
ze tussen 2009 en 2010 haar financiële schuldposltle verder kan afbouwen. De groep
behee¡t dit risico door een transparante en constructieve relatle ult te bouwen met
het bankenconsortium.

Een belangriJk deel van de actlvltelten van de Imaging Group verloopt, via "verkoop-
op-afstand" aan de elndconsument. Dit impliceert het risico op niet-inning van
talrijke, relatlef klelne, handelsvorderingen. De groep beheert dit risico door
enerzfds onllne betaling aan te moedigen voor haar e-commerce activiteiten, en
anderzijds door een adequaat deblteurenbeheer te voeren.
BU nlet-betaling op de verualdag zullen extra kosten worden aangerekend afhankelijk
van de veryallen termljnen. Na verloop van tijd wordt de inning van de vorderingen
opged ragen aa n incassobureaus. Voor andere handelsvorderingen worden
kredietlimieten en betalingstermijnen per klant vastgelegd. BU het overschrijden van
deze termijnen worden aanmanlngsprocedures opgestart. Bij het overschrijden van
de kredietlimieten of de betalingstermijnen worden de leveringen aan de klanten
geblokkeerd.
Er was geen signif¡cânte r¡sicoconcentmtie per 31 december 2008 en 2OO7, Er
worden voor de vervallen vorderlngen geen waardeverminderingen geboekt als de
I nvorderbaa rheid als waarsch ijnl ij k wordt besch o uwd.

De vennootschap publiceert haar geconsolideerde jaarrekeningen in euro. Een
belangrfk deel van haar activa, passiva, opbrengsten en kosten zijn uitgedrukt in
andere munten dan de euro, waäronder de Hongaarse forint, de Zwitserse frank en
de Zweedse kroon. Hoewel wisselkoersschommelingen een invloed kunnen hebben

specifieke maatregelen voor te treffen, andere dan een strlkte
managementopvolging.

MARKTR¡SICO'S
De vennootschap is voornamelijk met de Imag¡ng Group actief op een markt die in sterke
mate onderhevig is aan veranderingen. De belangrljkste marktgebonden rlslco's zlJn
gerelateerd aan technologische evoluties en hun impact op het consurnentengedrag, de
evolutie van de consumentenprijzen, de concurrentiepositle en de afhankelijkheid van een
beperkt aantal grote klanten van de Imaglng Group,

- De strategle van de Imaging Group ls ln sterke mate gebaseerd op de bevlndlngen
van prospectlef marktonderzoek waarult nleuwe opportunltelten naar voren komen
voor de ondernemlng na de overgang van de analoge naar de digltale fotografie.
Deze bevlndlngen hebben een lnherent foutenrislco en kunnen ook door toekomstlge
technologlsche evoluties waarmee nog geen rekenlng werd gehouden, worden
beinvloed, De groep beheert deze rislco's door permanent voellng te houden met de
technologlsche wereld, de markt en de consumenten - zodatze desgevallend tfdlg
haar strategie, maar ook haar lnvesterlngs- en zakenplannen kan bfstellen.
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- De toekomstige rentabiliteít van de vennootschap - zowel voor de Retail Group als
de Imaging Group - wordt mee bepaald door de verkoopprflzen die zij voor haar
producten en diensten kan realiseren. De prljselastlclteit van de vraag, ln comblnatie
met de evolutie van de marges, houdt een risico in voor de rentabllite¡t van de
groep. Alhoewel de groep voor haar business plan uitgaat van een voortgezette
prijsdruk, beheert zij verdere risico's proactief door enerz'rjds haar vaste kostenbasis
te reduceren, en anderzijds voortdurend nieuwe producten te ontwikkelen die mlnder
onderhevlg zljn aan de algemene prijsdruk.

- Het toekomstlge marktaandeel en zakenc'rjfer van de groep - zowel in de Retail
Group als in de Imaging Group - kan beinvloed worden door acties van bestaande
concurrenten of de intrede van nieuwe concurrenten. Door de concurrentlepositie op
permanente basis op te volgen, houdt de groep met deze factor rekening in de
verdere ontwikkeling van haar plannen en haar werklng, Door de huldlge
economische crisis zien we momenteel enlge druk op de bedrijfsopbrengsten binnen
de Retail Group, De consument ls voorzlchtlger ln zijn aankopen van duurdere
consumptiegoederen,

RISICO MET BETREKKING TOT BETWISTINGEN 
i

De vennootschap en sommlge van haar dochtervennootschappen zijn betrokken geweest ln :

fiscale geschillen dle voor de flscale rechtbanken aanhanglg zÍJn gemaakt en waarvoor ,

provisies werden aangelegd. Voor bepaalde fiscale geschillen was de vennootschap echter I

van oordeel dat er geen provlsle dlende aangelegd te worden. Enerzfds betreft het de :

flscale aftrekbaarhdid vaà verzekerlngspremles d¡e ¿e vennootschapLn sommige van haar
dochteruennootschappen hebben betaald aan een verzekerlngsmaatschappiJ dle zlch heeft
herver¿ekerd bij een herverzekerlngsmaatschappij gecontroleerd door de vennootschap. ,

Anderz[ds betreft het vooral discussles rond de fiscale aftrekbaarheid van betalingen in de ,

context van transactles met groepsvennootschappen. Eind 2007 werd een gunstlg vonnls ln ,

het voordeel van de groep uítgesproken, Deze uitspraak had een posltief effect op de ,

belastlngkosten vooihet boet<Jaai' 2007. De terugbetalingen door'de fiscale'admlnlstratie 
;

en maart 2009.

Na de afhandellng van hoger genoemde geschillen blfft er een fiscaal geschll dat b[ de
fiscale rechtbanken aanhanglg ls gemaakt en waaruoor een provlsie werd aangelegd voor
EUR 0,8 mlljoen,
Er zljn hangende geschlllen waarover de vennootschap van oordeel ls dat er geen provisle
dient te worden aangelegd. Deze handelen onder andere over (i) de fiscale aftrekbaarheld
van het verlies dat ontstaan ls biJ de fusie tussen Hlfl lnternatlonal met H¡fi Video en Hlfl
Connectlon ln 2001. Het bedrag van de betwlstlng bedraagt ongeveer EUR 0,8 mifoen (li)
de opname van de belastlngen onder de alternatleve belastbare grondslag en (lil) een
abnormaal voordeel dat een dochteronderneming zou onWangen hebben naar aanleidíng
van een vereffening van een dochteronderneming.
Verder is er nog een betwisting met een leverancier ten bedrage van EUR 0,6 miljoen,
waarvan EUR 0,3 mlljoen geprovlsioneerd is.
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BELANGENCONFLIC]

Tegenstrijdig belang van vermogensrechtel[ke aard van de bestuurders in toepassing van
a rtjkeL5.23. Vel]'.de wel.qp Vennootscha open.

In 2008 heeft de Raad van Bestuur de procedure voorgeschreven door artikel 523 van de
wet op de Vennootschappen gevolgd in de Raad van Bestuur van 14 mel 2008. Het
relevante gedeelte van de notulen van de desbetreffende Raad van Bestuur volgt hieronder:

"VerklarÍng bestuurders
De heer Luc Vansteenkiste verklaart dat hij, als vaste vertegenwoordiger en controlerend
aandeelhouder van VEAN NV, met betrekking tot agendapunt 1 getroffen wordt door een
belangenconfllct aangezien dient beslist te worden over zijn benoeming als voo¡zitter van de
vennootschap. Aangezien de voorzitter een biJzondere bestuursvergoeding onWangt ten
bedrage van 25 000 EUR, dient de procedure opgenomen in artikel 523 Wetboek van
vennootschappen nageleefd te worden. Hij zal de vergadering verlaten wanneer over
agendapunt I beraadslaagd dient te worden en zal de vergadering vervoegen nadat over
agendapunt 1 werd beslist.

De heer Tonny Van Doorslaer verklaart dat hU met betrekking tot agendapunt 3 getroffen
wordt door een belangenconflict aangezien dient beslist te worden over zijn benoeming en
bijhorende bezoldiging als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap. Bijgevolg dient de
procedure opgenomen in artikel 523 Wetboek van vennooÈschappen nagefeefd te worden.
Hij zal de vergaderlng verlaten na de beslissing aangaande agendapunt 2 en zal deze terug
vervoegen nadat over agendapunt 3 werd beslist,

De heren Norbeft Verkirnpe (als vaste vertegenwoordlger en controlerende aandeelhouder ì

van Norbert Verklmpe BVBA) en Patrick De Greve verklaren dat zlj met betrekklng tot
agendapunt 5 getroffen worden door een belangenconfllct aangezien dient besllst te worden :

over hun benoemlng en bflhorende bezoldlglng als lld van het audltcomlté. Bijgevolg dient
de procedure opgenomen in artikel 523 Wetboek van vennootschappen nageleefd te
worden, De desbtereffende bestuurders zullen dan ook na de beslissing over de
agendapunten 1 tot 4 de vergadering verlaten. 

,

Beraadslaolngen en beslissingen
1. Benoemlng VEAN NV tot voorzitter - Bezoldiging
De leden van de Raad van Bestuur beraadslagen over de benoeming van VEAN NV,
vertegenwoordigd door de heer Luc Vansteenklste tot voorzitter.
Na beraadslaglng beslult de Raad van Bestuur met unanlmiteit van s[emmen, met
ultzonderlng van de heer Luc Vansteenklste, tot de benoemlng van VEAN NV,
vertegenwoordlgd door de heer Luc Vansteenklste, als voorzltter van de Raad van Bestuur
voor de duurt[d van zfn huldfg mandaat. Het mandaat van voorzltter ls bezoldigd conform
de besllsslng van de Algemene Vergaderlng van 14 mel 2008 (EUR 25 000). Deze
vergoeding ls economlsch verantwoord en marKconform. Er zijn geen negatleve
vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap aangezien dlt een verderzetting is van
de tot op heden gehanteerde verlonlngspolltiek. De vergoeding werd bovendlen zelf
voorgesteld door het benoemlngs- en remuneratlecomlté. Na deze beslisslng heeft de heer
Luc Vansteenkiste de vergaderlng opnieuw vervoegd.

3. Herbenoemlng van de heer Tonny Van Doorslaer tot gedelegeerd bestuurder '
Bezoldiglng
De heerTonny Van Doorslaer verlaat de vergadering.
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N.a beraadslaglng beslult de Raad van Bestuur met unanimitelt van stemmen, met
ultzondering van de heer T. Van Doorslaer, tot de benoemlng van de heer T. Van Doorslaer
als gedelegeerd bestuurder voor de duurtijd van zijn huldig ñandaat als bestuurder. Het
mandaat van gedelegeerd bestuurder ls bèzoldigd õvereerikomstig de beslissingen van het
benoemings- en remuneratlecomlté. De bezoldlgtng voor ¿tt manãaat bedraagús ooo eun.
Deze vergoedlng ls economlsch verantwoord en mãrktconform. Er zljn geen nãgatieve
vermogensrechtelflke gevolgen voor de vennootschap aangezien dtt eeñ verderãefting is van
de tot op heden gehanteerde verlonlngspolitiek. De vergoe?tng werd bovendien zelf
voorgesteld door het benoemlngs- en remuneratiecomité, Na ãeze beslissing vervoegt de
heer Tonny Van Doorclaer terug de vergaderíng.

5. Benoeming en bezoldlglng leden auditcomité
De heren Norbert Verklmpe (als vaste veftegenwoordiger en controlerende aandeelhouder
van Norbert verklmpe BVBA) en patrick De Greve vedãten de vergaderlng.
Na beraadslaging beslist de Raad van Bestuur de volgende leden üan hetãuditcomlté te
benoemen, voor een termfn van 3 Jaar:- MCM BVBA, vertegenwoordlgd door de heer Geert Vanderstappen (voorzitter)- De heer Patrick De Greve- Norbert verkf mpe.BVBA, vertegenwoordigd door de heer Norbert verklmpe
Het mandaat van lid van het audltcomité is bezoldlgd conform de besllsslng van'het
benoernings- en remuneratiecomÍté (2 s00 EUR). Dize vergoedlñg ís economisch
verantwoord en marktconform. Er zijn geen negatieve vermogens-rechtellJke gevolgen voor
de vennootschap aangezlen dit een verãerzettiñg ts van de toi op heden getrãnteeiae
verloningspolitiek. De vergoeding werd bovendiei zelf voorgesteld door hät benoemings- en
remuneratiecomlté. De heren Norbert Verklmpe en patrick óe Greve vervoegen de
vergaderlng."

Tijdens het Jaar 2008 heeft zlch geen belangenconflict tussen een bestuurder en de
vennootschap voorgedaan als bedoeld in arflkel 524 van het wetbgçk van
Vennootschappen,

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

S.inds de afsluitlng van het boekjaar 2008 hebben er zlch geen gebeurtenissen voorgedaan
dle een belangrfke invloed zouden kunnen hebben op de iesuftãten van de vennooËchap.

WERKZAAMHEDEN OP GEBIED VAN ONDERZOEK & ONTWIKKELING

Nlet van toepassíng.

TOEPASSING VAN DE WETVAN 17 DECEMBER 2OO8 TOT OPRICHTING VAN EEN
AUDITCOMXTE VOOR GENOTEERDE VENNOOTSCHAPPEN EN FINANCIELE
ONDERNEMINGEN

_De 
samenstelllng van het Auditcomité voldoet aan de verpllchungen opgenomen in de Wet.

In overeenste¡nming met artikel 526 ls het Audltcomtté såmenge-stel¿'u'it s onafhankeliJkà
leden van de Raad van Bestuur waarvan minstens één lld over?e nodige deskundighelã en
professlonele ervaring op gebied van boekhoudlng en audlt beschikt.

Het Audltcomité is als volgt samengesteld: MCM BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer
Geert vanderstappen, de heer patr¡ck De Greve en Norbert verkimpe BVBA, vast
vertegenwoordigd door de heer Norbert Verkimpe.
De heer Geert Vanderstappen beschlkt over de nodige deskundigheid en professionele
ervaring op gebied van boekhouding en audit lngevolge zun loop6aan en Éuidlge
professlonele werkzaam heden.

t
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VOORSTELLEN AAN DE ALGEMENE VERGADERING

De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor:
- de Jaarrekenlng ln de voorgelegde vorm goed te keuren en kw'rjtlng te verlenen aan

de bestuurders en het College van Commissarissen voor de ulWoerlng van hun
mandaat tfdens het afgelopen jaar;

- het ontslag van de heer Patrlck De Greve als bestuurder te aanvaarden
- te benoemen tot bestuurder:

¡ BVBA Patrlck De Greve, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
de heer Patrick De Greve, nlet-uitvoerend bestuurder,

en dlt voor een perlode van 2 Jaar , lngaand vanaf 13 mei 2009, en elndigend na de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2011.

Wetteren, 16 aprll 2009.
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VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN

van oe vemü$¡/ootdeulkcn en vln

V_ erslag van het college van commiSsarissen aan de âlgemene vergadetìng der aandeelhouders van
de vennootschap SPBCTOR PHoTo GROUP NV over de iaanekcniagãvct hct boc$aat
afgesloten op 31 december 2008

Overeenkomstig de wenelijke eu stetutaire bepalingen, brengen rvij u verslag uit io hct kader van hct mandaat
van commissa¡is. Dit verslag omvat ons oordeel over hct getrouw beeld van de jaarrckening evenals de
vc¡eistc bijkomcndc vermeldingen.

verklaring over de iaatrckcning zondet voorbehoud, met toelichtcnde patzgraaf

Wij hebben de controle uitgevocrd van de jaarrekening ovcr het boekjaar afgesloten op 31 december 2008,
oPgesteld op basis van het in België van toqrassing zijnde boekhoudkundig ieferentiesielsel, mer ecn
balanstotaal van8,730,275.527,75 enwaanan de rcsultatenrekeoing afsluic met ecn winst van hct boekjaar
van €,1.776.240,30.

Het opsrellcn-van de jaarekeoing valt onder de verantroordelijkheid van het bestuursorgaan. Deze
vetantwoordeliikheid omvat onder mee¡: het opzcncn, implemeoteren cn in st¿nd houden van ec¡ intcrnc
controle nret betrekking tot het opstcUen,en de getsouwe weerg'avc van de jaar.rekenirrg die geen afwijkingen
van matc¡iccl Lrdang als gevoþvan &aude of van hct maken van fouren, bevaq het kiãzetr ãtt to.p^suo i*
geschiktc rvaarderinçngels; en het maken van boekhoudkundþe ramingen dic onder cle gcgevcn
oms tandigheden redeliik zijo.

Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze jaanekening tot uitdrukking te brengen op basis vâû
gnle ¡9nuo-11 \Vü hebbcn onze controlc uiçvoerd overeenkomstig de rveuclijke bepalingcn en vãþns d.
in Beþë geldende co¡t¡olenormcn, zoals uitgcvaardigd doqr het Instjtuut der Écdrijfsrevis-oren. Døi
controleno¡men vceisen dat oaze cooEo¡e zo wordt gcorganiseerd en uiçvoerd dåt een redeliike mate van
zeketheid wordt verktegen det de jaatrekcning geen aÂvijkingen van mater]eel bctang, als g.volgvan ftaude of
van het makerr van fouten, bevat.

van de vcnnootschap de voor onze controles
ve¡eiste ophelderingcn en inlichtingen verkregen. 

.ì(/ij 
hebbcn op basis van steekproeven de veranrvootding

onderzocht van dc bedr4gen opge¡ornen in dc jaarrekening. vtij hebbcn dc gegrãndheid van de
waarderingsregcls, de redelijkhcid van de betekenisvolle boekhoudkundþ rã'Ñog.n g"-rrkt door dc
vennootschaP, alsook de voorstelling van de jaarrekening als geheel beoó¡deeld. Wii iii" van mening dat deze
werkzaamhedcu cen redeliike basis vormen voo¡ hct uirbrcngcn uun ons oordcel

Naa¡ ons oordeel geeft de iaarrckening afgesloten op 31 decembe¡ 2008 een gerouw bceld van het

Ier-Togen, dc 6nanciële toestand e¡ de resultaten van dc vennootschap, in o;reenstemming mct hct in
Beþë van toepassing zijnde bockhoudku¡dig refetentiestclsel,

Zonder afbrcuk te docn tan o¡s oordccl vestigen s'ij de aandacht op het sratutaire jaarverslag van de R¡ad
van Bestuut rvaarin de huidige vaardedng van de patticþatie in Pho-omedia NV rvo¡dt veran-twootd,
reltening houdendc met de ve¡aodcrde mârktomsandiglieden, Ons inziens is de huidige rvaardering vao dc
participaúc in Photomedia NV afhankeliik van hrt .u.lil^g.o o- hct "business plan ,.
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Bi jkonr errde vc(tneldir¡gcn

I{et opstellcn cn <lc inhoud vau hct iaarveslag, alsook bet n¿úevcn <loor dc verrnootsclrap v¡r¡r het lfetboek
v¡tr ver¡noo(sch^Ppcn co van dc statutcn, vallcn ondcr de r'êrintwoordcl¡ikl¡eid van bct bcstrrrìrsorga¡1n.

f'Ier is onze vcr¡nwoordetijkhcid om in ons vcrslag de volgcnde bijkotncndc vclnreldingcn ôp tc r¡emen dic
niet vau îafd zii¡r om dc dtaagwiidrc van onze verklnring ovcr dc jerrrckening tc wíjzìgcn:

' Het jnrwershg bcltandclt dc door de wet vereiste inlichdrrgcn cn stcnrt overccn nret clc jnartekeniog. Wii
lrut¡rrcn ons echte¡ ¡¡ict uitspr,cken ovcr de br:scluijving van dc voomânnsrc sisico's cn onzckcrhcdcu
\çââÛncc dc vcnnootschâp wordt geconfroltcerd alsook van haar positiq hanr vo<¡¡zientxrc evolutie of
dc aarunerkcliikc ûrvlocd ren bcpaalde fciten op haar tockor'ustigc ontwikkcling. lflij kunnen cvenrvtl

.bevestþn dnt dc vc¡st¡cktc gqgcvcns gecn onmiskcnbarc iuconsielcntics vc.rroncn rüct de i¡rfounatie
,v1¿rgr'qr wij bcschikkcn in het kader van ous ¡nandaat,

' O¡rvcr¡nindcrd fonnele aspeclen van ondcrgescbikt bclaug, rvcrd dc bockhorrdrug gevocrd

overcenkomsrig de io Bcþö van toçassing zijnrlc wcttcüjkc cn bcstuursrechtclijkc voorschtiften"

' ï(/ü d.iercn u gcen verichtingen of bcslissingvr ¡ncclc te dclc¡ díe in overucclirg r¡rct clc statuten <rf hec

\Vctb<¡ck vnn vennootschappen ziju gedaan ofgcnonren. De vcrwcrkürg vrur hcr rcsultaât die a¡n dc

algcrncnc vsrepdcrhrg $,ordt voorgcstcld, stcfir overccn nrct de nettelijkc eu statula!.r,e bcpalingen.

' \Vij vcnvijzcn naar hcr iaawcrslâg det, io tocpassingv:tn i¡t 523 r.¡t l¡e.t !(¡etbock vnn Vennootsclrrppen,
rnelding maakt van de voþnde verichtingeu dic hebbcn plaatsgwondcn scde¡¡ <lc leetstc gcnonc
rlgcmetc vcrgedcring:

o Op cle vcqgacleting r.an de Raad van Bestuul vân 14 ¡nci 20û8 \r'e¡d bcslist tor <lc benoeming :

vsndcvoo¡zittcrvanclcIlaadvanBcs!utu,vrtldegc<lcIegccrrll>csrrrurde¡env.andcle(len
ynn het audteon{tê¡lsnrededelüenan vcrbo¡dcn rc¡gpedi¡¡g; Þczc bcslisairgc¡r: ì

gcnomcn ovcrccnkomstig de door clc Wet voorgcsclrccvcn pl:occdurc - rvcridcn op
voldoencle wijzc ve¡¡¡rnvoord in lrct jaanrcslag.

f{et collcge van cornmiss,,nissar,

Ânhverpcn, 17 tptrl 2009 (icnr, 17 aptil 2009

*\ì¡*'Æñ\.s-\s
Pl(rf Beddjfsrcvis\cn
vcrtcgcnrvoordigd dòoq'
I)anuy Dc Jongc

G¡ant'I'hor::ton, Lippcns & lìabacy
vcrtcgcnwoordig<l door
Jarr Lippcus
Commissari¡Comnrissaris
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