
JAARREKENING IN EURO

Naam: SPECTOR PHOTO GROUP

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Adres: Kwatrechtsteenweg Nr: 160 Bus:

Postnummer: 9230 Gemeente: Wetteren

Land: België

Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van Dendermonde

Internetadres:

Ondernemingsnummer BE 0405.706.755

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

21-11-2007

Jaarrekening goedgekeurd door de algemene vergadering van 11-05-2011

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 01-01-2010 tot 31-12-2010

Vorig boekjaar van 01-01-2009 tot 31-12-2009

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

Zijn gevoegd bij deze jaarrekening:

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

VOL 5.1, VOL 5.2.1, VOL 5.2.3, VOL 5.2.4, VOL 5.3.1, VOL 5.3.4, VOL 5.3.5, VOL 5.3.6, VOL 5.5.2, VOL 5.8, VOL
5.13, VOL 5.16, VOL 5.17.2

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

VEAN

BE 0458.303.719
Stationsstraat 172
9260 Wichelen
BELGIË

Begin van het mandaat: 14-05-2008 Einde van het mandaat: 11-05-2011 Bestuurder

Direct of indirect vertegenwoordigd door:

VANSTEENKISTE LUC, vaste vertegenwoordiger

Stationsstraat 172
9260 Wichelen
BELGIË

PATRICK DE GREVE BVBA
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BE 0808.361.673
Putstraat 15
9051 Sint-Denijs-Westrem
BELGIË

Begin van het mandaat: 13-05-2009 Einde van het mandaat: 11-05-2011 Bestuurder

Direct of indirect vertegenwoordigd door:

DE GREVE PATRICK, vaste vertegenwoordiger

Putstraat 15
9051 Sint-Denijs-Westrem
BELGIË

MCM BVBA

BE 0458.492.868
Molenberg 44
1790 Affligem
BELGIË

Begin van het mandaat: 14-05-2008 Einde van het mandaat: 11-05-2011 Bestuurder

Direct of indirect vertegenwoordigd door:

VANDERSTAPPEN GEERT vaste vertegenwoordiger

Molenberg 44
1790 Affligem
BELGIË

VERKIMPE NORBERT BVBA

BE 0894.504.108
Bommelsrede 29
9070 Destelbergen
BELGIË

Begin van het mandaat: 14-05-2008 Einde van het mandaat: 11-05-2011 Bestuurder

Direct of indirect vertegenwoordigd door:

VERKIMPE NORBERT vaste vertegenwoordiger

Bommelsrede 29
9070 Destelbergen
BELGIË

EXCECA ALLOCATION AB

BO
Längjungevägen 4
Haninge
ZWEDEN

Begin van het mandaat: 14-05-2008 Einde van het mandaat: 31-12-2010 Bestuurder

Direct of indirect vertegenwoordigd door:

JONAS Sjögren

vaste vertegenwoordiger
Längjungevägen 4
Haninge
ZWEDEN

VAN DOORSLAER Tonny

Goedingenstraat 24
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9051 Afsnee
BELGIË

Begin van het mandaat: 14-05-2008 Einde van het mandaat: 11-05-2011 Gedelegeerd bestuurder

VLERICK Philippe

Ronsevaal 2
8510 Marke
BELGIË

Begin van het mandaat: 14-05-2008 Einde van het mandaat: 11-05-2011 Bestuurder

DE CORTE Stef

Drève des Hêtres Rouges, Bierges 10
1430 Rebecq-Rognon
BELGIË

Begin van het mandaat: 12-05-2010 Einde van het mandaat: 11-05-2011 Bestuurder

LEVIE Christophe

Rue des Atrébates 156
1040 Etterbeek
BELGIË

Begin van het mandaat: 12-05-2010 Einde van het mandaat: 11-05-2011 Bestuurder

PKF BEDRIJFSREVISOREN (B00127)

BE 0439.814.826
Potvlietlaan 6
2600 Berchem (Antwerpen)
BELGIË

Begin van het mandaat: 14-05-2008 Einde van het mandaat: 11-05-2011 Commissaris

Direct of indirect vertegenwoordigd door:

DE JONGE Danny

Potvlietlaan 6
2600 Berchem (Antwerpen)
BELGIË

GRANT THORNTON LIPPENS & RABAEY BVCV (200)

BE 0431.161.436
Lievekaai 21
9000 Gent
BELGIË

Begin van het mandaat: 14-05-2008 Einde van het mandaat: 11-05-2011 Commissaris

Direct of indirect vertegenwoordigd door:

LIPPENS Jan

Lievekaai 21
9000 Gent
BELGIË
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VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

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

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

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

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

B. Het opstellen van de jaarrekening*,

C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of

D. Het corrigeren van de jaarrekening.

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

__________________________________
* Facultatieve vermelding.

Nr. BE 0405.706.755 VOL 1.2
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BALANS NA WINSTVERDELING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

VASTE ACTIVA 20/28 127.138.529 124.730.379

Oprichtingskosten 5.1 20

Immateriële vaste activa 5.2 21 10.406

Materiële vaste activa 5.3 22/27
Terreinen en gebouwen 22
Installaties, machines en uitrusting 23
Meubilair en rollend materieel 24
Leasing en soortgelijke rechten 25
Overige materiële vaste activa 26
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27

Financiële vaste activa 5.4/5.5.1 28 127.128.123 124.730.379
Verbonden ondernemingen 5.14 280/1 127.094.146 124.696.402

Deelnemingen 280 89.747.533 89.747.533
Vorderingen 281 37.346.613 34.948.869

Ondernemingen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat 5.14 282/3

Deelnemingen 282
Vorderingen 283

Andere financiële vaste activa 284/8 33.977 33.977
Aandelen 284 28.818 28.818
Vorderingen en borgtochten in contanten 285/8 5.159 5.159

VLOTTENDE ACTIVA 29/58 6.649.408 6.968.555

Vorderingen op meer dan één jaar 29
Handelsvorderingen 290
Overige vorderingen 291

Voorraden en bestellingen in uitvoering 3
Voorraden 30/36

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

Bestellingen in uitvoering 37

Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 6.505.408 6.661.298
Handelsvorderingen 40 152.738 172.378
Overige vorderingen 41 6.352.670 6.488.920

Geldbeleggingen 5.5.1/5.6 50/53 51.878 260.524
Eigen aandelen 50 48.681 51.771
Overige beleggingen 51/53 3.197 208.753

Liquide middelen 54/58 56.085 5.294

Overlopende rekeningen 5.6 490/1 36.037 41.439

TOTAAL VAN DE ACTIVA 20/58 133.787.937 131.698.934

Nr. BE 0405.706.755 VOL 2.1
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN 10/15 131.957.823 129.801.769

Kapitaal 5.7 10 64.193.916 64.193.916
Geplaatst kapitaal 100 64.193.916 64.193.916
Niet-opgevraagd kapitaal 101

Uitgiftepremies 11

Herwaarderingsmeerwaarden 12

Reserves 13 10.320.900 10.213.097
Wettelijke reserve 130 4.516.647 4.408.845
Onbeschikbare reserves 131 48.681 51.772

Voor eigen aandelen 1310 48.681 51.772
Andere 1311

Belastingvrije reserves 132 3.500.770 3.500.770
Beschikbare reserves 133 2.254.802 2.251.710

Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) 14 57.443.007 55.394.756

Kapitaalsubsidies 15

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

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 16 100.000

Voorzieningen voor risico's en kosten 160/5 100.000
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160
Belastingen 161
Grote herstellings- en onderhoudswerken 162
Overige risico's en kosten 5.8 163/5 100.000

Uitgestelde belastingen 168

SCHULDEN 17/49 1.830.114 1.797.165

Schulden op meer dan één jaar 5.9 17 1.070.623 1.046.075
Financiële schulden 170/4 1.070.623 1.046.075

Achtergestelde leningen 170 395.384 395.384
Niet-achtergestelde obligatieleningen 171
Leasingschulden en soortgelijke schulden 172
Kredietinstellingen 173
Overige leningen 174 675.239 650.691

Handelsschulden 175
Leveranciers 1750
Te betalen wissels 1751

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 176
Overige schulden 178/9

Schulden op ten hoogste één jaar 42/48 688.429 677.340
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen 5.9 42
Financiële schulden 43

Kredietinstellingen 430/8
Overige leningen 439

Handelsschulden 44 20.636 38.966
Leveranciers 440/4 20.636 38.966
Te betalen wissels 441

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 46
Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten 5.9 45 42.848 46.598

Belastingen 450/3 8.209 14.448
Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 34.639 32.150

Overige schulden 47/48 624.945 591.776

Overlopende rekeningen 5.9 492/3 71.062 73.750

TOTAAL VAN DE PASSIVA 10/49 133.787.937 131.698.934

Nr. BE 0405.706.755 VOL 2.2
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RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten 70/74 1.083.116 919.296
Omzet 5.10 70 580.000 776.554
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en
bestellingen in uitvoering: toename (afname) (+)/(-) 71
Geproduceerde vaste activa 72
Andere bedrijfsopbrengsten 5.10 74 503.116 142.742

Bedrijfskosten 60/64 1.346.583 1.448.164
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 60

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

Diensten en diverse goederen 61 801.202 1.001.551
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) 5.10 62 217.331 336.301
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa 630 1.174 2.373
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen
in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) (+)/(-) 631/4 -233.495
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) 5.10 635/7 -100.000
Andere bedrijfskosten 5.10 640/8 660.371 107.939
Als herstructureringskosten geactiveerde
bedrijfskosten (-) 649

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-) 9901 -263.467 -528.868

Financiële opbrengsten 75 2.589.353 2.471.811
Opbrengsten uit financiële vaste activa 750
Opbrengsten uit vlottende activa 751 2.589.353 2.470.955
Andere financiële opbrengsten 5.11 752/9 856

Financiële kosten 5.11 65 170.176 79.489
Kosten van schulden 650 64.614 84.899
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan
voorraden, bestellingen in uitvoering en
handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
(+)/(-) 651 40.817 -7.615
Andere financiële kosten 652/9 64.745 2.205

Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór
belasting (+)/(-) 9902 2.155.710 1.863.454

Uitzonderlijke opbrengsten 76 301.844
Terugneming van afschrijvingen en van
waardeverminderingen op immateriële en materiële
vaste activa 760
Terugneming van waardeverminderingen op financiële
vaste activa 761 301.844
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke
risico's en kosten 762
Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 763
Andere uitzonderlijke opbrengsten 5.11 764/9

Uitzonderlijke kosten 66 301.844
Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen
op oprichtingskosten, op immateriële en materiële
vaste activa 660
Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661
Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten:
toevoegingen (bestedingen) (+)/(-) 662
Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 663 301.844
Andere uitzonderlijke kosten 5.11 664/8
Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke
kosten (-) 669

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting
(+)/(-) 9903 2.155.710 1.863.454

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 780

Overboeking naar de uitgestelde belastingen 680

Nr. BE 0405.706.755 VOL 3
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Belastingen op het resultaat (+)/(-) 5.12 67/77 -344 -87.390
Belastingen 670/3 268 612
Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen 77 612 88.002

Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9904 2.156.054 1.950.844

Onttrekking aan de belastingvrije reserves 789

Overboeking naar de belastingvrije reserves 689

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar
(+)/(-) 9905 2.156.054 1.950.844

Nr. BE 0405.706.755 VOL 3
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RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen winst (verlies) (+)/(-) 9906 57.550.810 55.492.298
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905 2.156.054 1.950.844
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)/(-) 14P 55.394.756 53.541.454

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

Toevoeging aan het eigen vermogen 691/2 107.803 97.542
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 691
aan de wettelijke reserve 6920 107.803 97.542
aan de overige reserves 6921

Over te dragen winst (verlies) (+)/(-) 14 57.443.007 55.394.756

Tussenkomst van de vennoten in het verlies 794

Uit te keren winst 694/6
Vergoeding van het kapitaal 694
Bestuurders of zaakvoerders 695
Andere rechthebbenden 696

Nr. BE 0405.706.755 VOL 4
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TOELICHTING
STAAT VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

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

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8052P XXXXXXXXXX 12.144.326

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8022 11.580
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8032
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8042

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8052 12.155.906

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8122P XXXXXXXXXX 12.144.326

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt 8072 1.174
Teruggenomen 8082
Verworven van derden 8092
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8102
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8112

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8122 12.145.500

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 211 10.406

Nr. BE 0405.706.755 VOL 5.2.2
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STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8192P XXXXXXXXXX 343.381

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

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8192 343.381

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8252P XXXXXXXXXX

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

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8252

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8322P XXXXXXXXXX 343.381

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8322 343.381

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 23

Nr. BE 0405.706.755 VOL 5.3.2
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8193P XXXXXXXXXX 125.385

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

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8193 125.385

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8253P XXXXXXXXXX

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

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8253

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8323P XXXXXXXXXX 125.385

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8323 125.385

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 24

Nr. BE 0405.706.755 VOL 5.3.3
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STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

VERBONDEN ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8391P XXXXXXXXXX 118.287.950

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen 8361
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8371
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8381

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8391 118.287.950

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8451P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt 8411
Verworven van derden 8421
Afgeboekt 8431
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8441

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8451

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8521P XXXXXXXXXX 28.540.417

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt 8471
Teruggenomen 8481
Verworven van derden 8491
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8501
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8511

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8521 28.540.417

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8551P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar (+)/(-) 8541

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8551

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 280 89.747.533

VERBONDEN ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 281P XXXXXXXXXX 34.948.869

Mutaties tijdens het boekjaar
Toevoegingen 8581 2.397.744
Terugbetalingen 8591
Geboekte waardeverminderingen 8601
Teruggenomen waardeverminderingen 8611
Wisselkoersverschillen (+)/(-) 8621
Overige mutaties (+)/(-) 8631

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 281 37.346.613

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER
EINDE BOEKJAAR 8651 4.616

Nr. BE 0405.706.755 VOL 5.4.1
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ONDERNEMINGEN MET DEELNEMINGSVERHOUDING - DEELNEMINGEN
EN AANDELEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8392P XXXXXXXXXX 996.832

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen 8362
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8372 996.832
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8382

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8392

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8452P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt 8412
Verworven van derden 8422
Afgeboekt 8432
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8442

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8452

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8522P XXXXXXXXXX 996.832

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt 8472
Teruggenomen 8482 301.844
Verworven van derden 8492
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8502 694.988
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8512

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8522

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8552P XXXXXXXXXX

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

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8552

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 282

ONDERNEMINGEN MET DEELNEMINGSVERHOUDING - VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 283P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Toevoegingen 8582
Terugbetalingen 8592
Geboekte waardeverminderingen 8602
Teruggenomen waardeverminderingen 8612
Wisselkoersverschillen (+)/(-) 8622
Overige mutaties (+)/(-) 8632

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 283

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER
EINDE BOEKJAAR 8652

Nr. BE 0405.706.755 VOL 5.4.2
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8393P XXXXXXXXXX 88.634

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

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8393 88.634

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8453P XXXXXXXXXX

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

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8453

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8523P XXXXXXXXXX 59.816

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

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8523 59.816

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8553P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar (+)/(-) 8543

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8553

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 284 28.818

ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 285/8P XXXXXXXXXX 5.159

Mutaties tijdens het boekjaar
Toevoegingen 8583
Terugbetalingen 8593
Geboekte waardeverminderingen 8603
Teruggenomen waardeverminderingen 8613
Wisselkoersverschillen (+)/(-) 8623
Overige mutaties (+)/(-) 8633

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 285/8 5.159

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER
EINDE BOEKJAAR 8653

Nr. BE 0405.706.755 VOL 5.4.3
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INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN

DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN

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

NAAM, 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

Munt-
code

Eigen vermogen Nettoresultaat

Aantal % %
(+) of (-)

(in eenheden)

PHOTOMEDIA

BE 0439.476.019

Naamloze vennootschap

Kwatrechtsesteenweg 160

9230 Wetteren

BELGIË

31-12-2009 EUR 57.824.816 5.433.685

Ordinary 157.510 99,9 0,1

V.H. SERVICE SA

BE 0427.390.611

Naamloze vennootschap

Avenue Victor Hugo 7

1420 Braine-l'Alleud

BELGIË

31-12-2009 EUR 40.091 106.650

Ordinary 13.389 99,99 0

SPECTOR VERWALTUNG

DE214116205

Buitenlandse onderneming

Laufamholzstrasse 171

90482 Nürnberg

DUITSLAND

31-12-2009 EUR -1.596.695 -84.652

Ordinary 500.000 100 0

PHOTO HALL MULTIMEDIA

BE 0477.890.096

Naamloze vennootschap

Lusambostraat 36

1190 Vorst

BELGIË

31-12-2009 EUR 16.996.580 -1.786.263

Ordinary 12.611 99,99 0,01

Nr. BE 0405.706.755 VOL 5.5.1
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GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

OVERIGE GELDBELEGGINGEN

Aandelen 51 3.197 3.197
Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag 8681 3.197 3.197
Niet-opgevraagd bedrag 8682

Vastrentende effecten 52
Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen 8684

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen 53 205.556
Met een resterende looptijd of opzegtermijn van

hoogstens één maand 8686 205.556
meer dan één maand en hoogstens één jaar 8687
meer dan één jaar 8688

Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen 8689

Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN

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

Nr. BE 0405.706.755 VOL 5.6
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STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

STAAT VAN HET KAPITAAL

Maatschappelijk kapitaal
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar 100P XXXXXXXXXX 64.193.916
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar 100 64.193.916

Codes Bedragen Aantal aandelen
Wijzigingen tijdens het boekjaar

Samenstelling van het kapitaal
Soorten aandelen

Gewone aandelen zonder nominale waarde 64.193.916 36.619.505
Dematerialisatie effecten aan toonder overeenkomstig wet van
14/12/2005 0 0
houdende de afschaffing van de effecten aan toonder 0 0

Aandelen op naam 8702 XXXXXXXXXX 2.127.012
Aandelen aan toonder en/of gedematerialiseerde aandelen 8703 XXXXXXXXXX 34.492.493

Codes Niet-opgevraagd bedrag Opgevraagd, niet-gestort
bedrag

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

Codes Boekjaar

Eigen aandelen
Gehouden door de vennootschap zelf

Kapitaalbedrag 8721 48.681
Aantal aandelen 8722 77.271

Gehouden door haar dochters
Kapitaalbedrag 8731 711.775
Aantal aandelen 8732 1.129.801

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

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

Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten
Aantal inschrijvingsrechten in omloop 8745 600.000
Bedrag van het te plaatsen kapitaal 8746 2.016.000
Maximum aantal uit te geven aandelen 8747 600.000

Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal 8751 64.193.916

Codes Boekjaar

Aandelen buiten kapitaal
Verdeling

Aantal aandelen 8761
Daaraan verbonden stemrecht 8762

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

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING, ZOALS DIE BLIJKT UIT DE
KENNISGEVINGEN DIE DE ONDERNEMING HEEFT ONTVANGEN
a

Nr. BE 0405.706.755 VOL 5.7
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AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING,
ZOALS DIE BLIJKT UIT DE KENNISGEVINGEN DIE DE ONDERNEIYING HEEFT ONTVANGEN

Recentste Aantal o/o van

A. SPECTOR COORDINATIECENTRU M NV

Kwatrechtsteenweg 160, B-9230 Wetteren

B, PARTIMAGE CVA

Kwatrechtsteenweg 160, B-9230 Wetteren

C, ALEXANDER PHOTO SA

Boulevard Royal 11, L-2449 Luxemburg

D. SPECTOR PHOTO GROUP NV

Kwatrechtsteenweg 160, B-9230 Wetteren

E. CONSORTIUM VIT NV, LUTHERICK NV,
MERCURIUS INVEST NV, MIDELCO NV,

CECAN INVEST NV en ISARICK NV
p/a Doorniksew¡jk 49, B-8500 Kortr¡jk
- VIT NV
- LUTHERICK NV
- ¡4ERCURIUS INVEST NV
- CECAN INVEST NV
- N4IDELCO NV
- ISARICK NV
- PHILIPPE VLERICK

F. KORAMIC FINANCE CON,IPANY N,V,
Ter bede Bus¡ness Center,
Kapel Ter Bede 84, 8-8500 Koftrijk

G. GROES Gerard
Straten 15, NL-5688 NJ O¡rschot

(1) Berekening met als noemer 36 619 505 aandelen

de warranten,

15/09/2OOA 1075 275 2,94o/o

28/03/2OOB 84 044 0,234/o

L!/O9|2OOB 54 526 0,150/o

t5/09/2008 77 277 O,2to/o

2B/O|/2OO9 6 91.4 244 18,88o/o

1 708 995 4,670/o

2 512 566 6,46o/a

2I5 7O3 0,59o/o

2 t73 643 5,94o/o

2r2 500 0,580/o

54 765 0,15o/o

36 072 0,100/o

30/10/2008 3 933 775 7O,744/o

26/10/2008 1 835 000 5,OIo/o

zijnde het totaal aantal uitgegeven aandelen, exclusief
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STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)

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

Achtergestelde leningen 8811
Niet-achtergestelde obligatieleningen 8821
Leasingschulden en soortgelijke schulden 8831
Kredietinstellingen 8841
Overige leningen 8851

Handelsschulden 8861
Leveranciers 8871
Te betalen wissels 8881

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 8891
Overige schulden 8901

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

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar
Financiële schulden 8802 1.070.623

Achtergestelde leningen 8812 395.384
Niet-achtergestelde obligatieleningen 8822
Leasingschulden en soortgelijke schulden 8832
Kredietinstellingen 8842
Overige leningen 8852 675.239

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 1.070.623

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

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

Handelsschulden 8863
Leveranciers 8873
Te betalen wissels 8883

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 8893
Overige schulden 8903

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

Codes Boekjaar

GEWAARBORGDE SCHULDEN

Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
Financiële schulden 8921

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

Handelsschulden 8981
Leveranciers 8991
Te betalen wissels 9001

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

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden 9061

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

Financiële schulden 8922

Nr. BE 0405.706.755 VOL 5.9
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Codes Boekjaar
Achtergestelde leningen 8932
Niet-achtergestelde obligatieleningen 8942
Leasingschulden en soortgelijke schulden 8952
Kredietinstellingen 8962
Overige leningen 8972

Handelsschulden 8982
Leveranciers 8992
Te betalen wissels 9002

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

Belastingen 9032
Bezoldigingen en sociale lasten 9042

Overige schulden 9052

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

Codes Boekjaar

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN

Belastingen
Vervallen belastingschulden 9072
Niet-vervallen belastingschulden 9073 8.209
Geraamde belastingschulden 450

Bezoldigingen en sociale lasten
Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 9076
Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 9077 34.639

Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN

Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
492100 Toe te rekenen kosten 71.062

Nr. BE 0405.706.755 VOL 5.9
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BEDRIJFSRESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Netto-omzet
Uitsplitsing per bedrijfscategorie

Uitsplitsing per geografische markt

Andere bedrijfsopbrengsten
Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen
compenserende bedragen 740

BEDRIJFSKOSTEN

Werknemers ingeschreven in het personeelsregister
Totaal aantal op de afsluitingsdatum 9086 2 2
Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten 9087 2 2,2
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 9088 3.342 3.693

Personeelskosten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 620 150.913 251.225
Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen 621 43.621 62.151
Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen 622 10.337 10.561
Andere personeelskosten 623 12.460 12.364
Ouderdoms- en overlevingspensioenen 624

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

Waardeverminderingen
Op voorraden en bestellingen in uitvoering

Geboekt 9110
Teruggenomen 9111

Op handelsvorderingen
Geboekt 9112
Teruggenomen 9113 233.495

Voorzieningen voor risico's en kosten
Toevoegingen 9115
Bestedingen en terugnemingen 9116 100.000

Andere bedrijfskosten
Bedrijfsbelastingen en -taksen 640 3.093 4.665
Andere 641/8 657.278 103.274

Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde
personen

Totaal aantal op de afsluitingsdatum 9096
Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten 9097
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 9098
Kosten voor de onderneming 617

Nr. BE 0405.706.755 VOL 5.10
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FINANCIËLE EN UITZONDERLIJKE RESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

FINANCIËLE RESULTATEN

Andere financiële opbrengsten
Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de
resultatenrekening

Kapitaalsubsidies 9125
Interestsubsidies 9126

Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten

Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen en van disagio 6501

Geactiveerde intercalaire interesten 6503

Waardeverminderingen op vlottende activa
Geboekt 6510 53.078 14.793
Teruggenomen 6511 12.261 22.408

Andere financiële kosten
Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de
verhandeling van vorderingen 653

Voorzieningen met financieel karakter
Toevoegingen 6560
Bestedingen en terugnemingen 6561

Uitsplitsing van de overige financiële kosten
Bankkosten en betalingsverschillen 1.983 2.205
Minderwaarde op realisatie vlottende activa 62.762 0

Boekjaar

UITZONDERLIJKE RESULTATEN

Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke opbrengsten

Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke kosten

Nr. BE 0405.706.755 VOL 5.11
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BELASTINGEN EN TAKSEN

Codes Boekjaar

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

Belastingen op het resultaat van het boekjaar 9134 268
Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen 9135 268
Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen 9136
Geraamde belastingsupplementen 9137

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

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

Verworpen uitgaven 18.380
Terugname waardevermindering aandelen -177.898
Verrekening notionele interestaftrek -1.899.284

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

Codes Boekjaar

Bronnen van belastinglatenties
Actieve latenties 9141 21.565.278

Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten 9142 21.565.278
Andere actieve latenties

Niet gebruikte notionele interestaftrek 953.758

Passieve latenties 9144
Uitsplitsing van de passieve latenties

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN
LASTE VAN DERDEN

In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde
Aan de onderneming (aftrekbaar) 9145 212.684 179.154
Door de onderneming 9146 193.221 167.412

Ingehouden bedragen ten laste van derden als
Bedrijfsvoorheffing 9147 66.977 105.910
Roerende voorheffing 9148

Nr. BE 0405.706.755 VOL 5.12
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BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN
DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

VERBONDEN ONDERNEMINGEN

Financiële vaste activa 280/1 127.094.146 124.696.402
Deelnemingen 280 89.747.533 89.747.533
Achtergestelde vorderingen 9271 37.346.613 34.948.869
Andere vorderingen 9281

Vorderingen op verbonden ondernemingen 9291 6.503.019 6.658.585
Op meer dan één jaar 9301
Op hoogstens één jaar 9311 6.503.019 6.658.585

Geldbeleggingen 9321
Aandelen 9331
Vorderingen 9341

Schulden 9351 1.251.811 1.172.938
Op meer dan één jaar 9361 1.070.623 1.046.075
Op hoogstens één jaar 9371 181.188 126.863

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

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen 9401

Financiële resultaten
Opbrengsten uit financiële vaste activa 9421
Opbrengsten uit vlottende activa 9431 2.587.424 2.466.267
Andere financiële opbrengsten 9441
Kosten van schulden 9461 58.622 80.577
Andere financiële kosten 9471

Realisatie van vaste activa
Verwezenlijkte meerwaarden 9481
Verwezenlijkte minderwaarden 9491

ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING
BESTAAT

Financiële vaste activa 282/3
Deelnemingen 282
Achtergestelde vorderingen 9272
Andere vorderingen 9282

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

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

Boekjaar

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN

Vermelding van dergelijke transacties indien zij van enige betekenis zijn, met opgave van het
bedrag van deze transacties, de aard van de betrekking met de verbonden partij, alsmede andere
informatie over de transacties die nodig is voor het verkrijgen van inzicht in de financiële positie
van de vennootschap:

NIHIL 0

Nr. BE 0405.706.755 VOL 5.14
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FINANCIËLE BETREKKINGEN MET

Codes Boekjaar

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

Uitstaande vorderingen op deze personen 9500
Voorwaarden betreffende de uitstaande vorderingen

Waarborgen toegestaan in hun voordeel 9501
Voornaamste voorwaarden van de toegestane waarborgen

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel 9502
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 identificeerbaar persoon

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

Codes Boekjaar

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

Bezoldiging van de commissaris(sen) 9505 37.632

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

Andere controleopdrachten 95061
Belastingadviesopdrachten 95062
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten 95063 1.215

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

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

Vermeldingen in toepassing van het artikel 133, paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen

Nr. BE 0405.706.755 VOL 5.15
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VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Inlichtingen te verstrekken door elke onderneming die onderworpen is aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen inzake de geconsolideerde jaarrekening

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

Nr. BE 0405.706.755 VOL 5.17.1

27/49



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

Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal (T) of
totaal in voltijdse

equivalenten
(VTE)

3P. Totaal (T) of
totaal in
voltijdse

equivalenten
(VTE)

(boekjaar) (boekjaar) (boekjaar) (vorig boekjaar)

Gemiddeld aantal werknemers 100 2 2 VTE 2,2 VTE

Aantal daadwerkelijk gepresteerde
uren 101 3.342 3.342 T 3.693 T

Personeelskosten 102 217.331 217.331 T 336.302 T

Bedrag van de voordelen bovenop
het loon 103 XXXXXXX XXXXXXX 11 T 109 T

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

voltijdse
equivalenten

Aantal werknemers ingeschreven in het personeelsregister 105 2 2

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 110 2 2

Overeenkomst voor een bepaalde tijd 111

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 112

Vervangingsovereenkomst 113

Volgens het geslacht en het studieniveau

Mannen 120

lager onderwijs 1200

secundair onderwijs 1201

hoger niet-universitair onderwijs 1202

universitair onderwijs 1203

Vrouwen 121 2 2

lager onderwijs 1210

secundair onderwijs 1211

hoger niet-universitair onderwijs 1212 1 1

universitair onderwijs 1213 1 1

Volgens de beroepscategorie

Directiepersoneel 130

Bedienden 134 2 2

Arbeiders 132

Andere 133
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Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde personen

Tijdens het boekjaar

Codes 1. Uitzendkrachten 2. Ter
beschikking

van de
onderneming

gestelde
personen

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen 150

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 151

Kosten voor de onderneming 152

Tabel van het personeelsverloop tijdens het boekjaar

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

voltijdse
equivalenten

Aantal werknemers die tijdens het boekjaar in het
personeelsregister werden ingeschreven 205

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 210

Overeenkomst voor een bepaalde tijd 211

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 212

Vervangingsovereenkomst 213

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

voltijdse
equivalenten

Aantal werknemers met een in het personeelsregister
opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het
boekjaar een einde nam 305

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 310

Overeenkomst voor een bepaalde tijd 311

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 312

Vervangingsovereenkomst 313

Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst

Pensioen 340

Brugpensioen 341

Afdanking 342

Andere reden 343

Waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige ten
minste op halftijdse basis diensten blijft verlenen
aan de onderneming 350
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Inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers tijdens het boekjaar

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten
laste van de werkgever Codes Mannen Codes Vrouwen

Aantal betrokken werknemers 5801 5811

Aantal gevolgde opleidingsuren 5802 5812

Nettokosten voor de onderneming 5803 5813

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding 58031 58131

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen 58032 58132

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) 58033 58133

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

Aantal betrokken werknemers 5821 5831

Aantal gevolgde opleidingsuren 5822 5832

Nettokosten voor de onderneming 5823 5833

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
werkgever

Aantal betrokken werknemers 5841 5851

Aantal gevolgde opleidingsuren 5842 5852

Nettokosten voor de onderneming 5843 5853
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WAARDERINGSREGELS

SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS

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

Ten behoeve van het getrouwe beeld zijn geen afwijkingen noodzakelijk van voormelde waarderingsregels.
De waarderingsregels werden ten opzichte van vorig jaar niet gewijzigd.
De resultatenrekening wordt niet op belangrijke wijze beïnvloed 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 rendabiliteit
positief geschat wordt voor de toekomst. Principieel worden deze kosten lineair afgeschreven over 5 jaar.
De kosten van uitgifte van de obligatielening werden aan 20% afgeschreven.

2. Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen hun acquisitiekost.
De afschrijving gebeurt volgens de lineaire methode met toepassing van de volgende percentages: 20 tot 33,33 %.

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 rollend materieel 20 %
o machines 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. Financiële vaste activa
De aandelen worden tegen hun aanschaffingsprijs geboekt exclusief de bijkomende kosten die ten laste van de resultatenrekening vallen. Ze
worden elk jaar afzonderlijk 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
waardevermindering van duurzame aard is, wat door de positie, de rendabiliteit, de vermoedelijke realisatiewaarde en de vooruitzichten 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 voor zover, naar de mening van de Raad van Bestuur, het verschil 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 financiële 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 waardevermindering.

6. Liquide middelen en geldbeleggingen
In 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 duurzaam is.

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

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

2. Kapitaalsubsidies
De ontvangen kapitaalsubsidies worden geleidelijk afgeboekt volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen op de vaste activa waarvoor die
subsidies werden toegekend, rekening houdend met het belastingeffect.

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

4. Voorzieningen voor risico's en kosten.
De Raad van Bestuur zal elk jaar een volledig onderzoek wijden aan de voorheen aangelegde voorzieningen 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 voorzieningen 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 zijn 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 201 0

van de Raad van Bestuur de statutaire

ACTIVA PER 31 DECEMBER 2010

De vaste activa stijgen met EUR 2 408 ('000) als gevolg van:
- de stijginq vàn de immateriële vaste activa met ËUR 10 C000). Het betreft de investering

met betrekking tot de implementatie van een nieuwe SAP-vers¡e;
- de stijging van de financièle vaste act¡va met EUR 2 398 ('000). Het betreft de

aanrekening vân de interesten van 2010 op de leningen met Photomedia NV en Photo Hall
Muftimedia NV. De leningen staan geboekt onder de rubriek vorderingen op verbonden
ondernemingen,

De vlottende act¡va dalen met EUR 319 ('000) als gevolg van :

- de daling van de vorderingen op ten hoogste één jaar met EUR 156 ('000);
- de daling van de rubr¡ek geldbeleggingen met EUR 209 C000), het betreft in hoofdzaak

een term¡jnplaatsing;
- de st¡jg¡ng van de Iiqu¡de m¡ddelen met EUR 51 ('000).

Jaarlijks wordt er geoordeeld of er een ¡ndicat¡e is die wijst op een bijzonder
waardeverm¡nderrngsverlies van een fínancieel vast actief. De deelnem¡ngen in verbonden
ondernemingen werden onderworpen aan een "impairment test" gebaseerd op projecties vân de
toekomst¡ge vrije kasstromen van de betrokken eniiteiten; het onderliggende businessplan houdt
reken¡ng met wijzigende marktomstand igheden. Op basis van deze analyse werd er geoordeeld
dat geen b¡jkomende waardeverm inder¡n9 tot ulting dient gebracht te worden.

Overeenkomstig art¡kel 624 van het Wetboek van Vennootschappen d¡ent gemeld te worden dat
de vennootschap per eind 2010 zevene nzeve n t¡g d u izend tweehonderdéénenzeventig (77 271)
eigen aandelen bezit. In 2010 werden er geen eigen aandelen aangekocht.

De volgende dochterondernem¡ngen van Spector Photo Group NV houden aandelen Spector Photo
Group aan: - Alexander Photo SA: 54 526

- Spector Coörd iñatiecentrum NV: 1 075 275.

Gezamenlijk betreft het dus 1 207 072 e¡gen aandelen, die 3,29630/o van het totaal aantal
bestaande aandelen (36 619 505 aandelen) vertegenwoord igen,
De eigen aandelen zijn gewaardeerd teqen de beurskoers per 3f december 2010, z¡jnde EUR 0,63.
Het pakket eigen ðandelen dat door Spector Photo Group NV wordt aängehouden,
vertegenwoord igt een nettobedrag van EUR 48 680,73 en is opgenomen onder de rubriek
Geld beleggingen.

PASSIVA PETT 31 DECEMBER ZO1O

Het eigen vermogen stijgt met EUR 2 156 ('000) als gevolg van de winst van het boekjaar.
Een gunstíg eindarrest met het FSlvlA, Autoriteit voor Financ¡ële Diensten en l'larkten (voorheen
het CBFA, Comm¡ssie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen), zorgt voor de daling van de
rubriek "Voorz¡eningen voor risico's en kosten" met ÊUR 100 ('000).
Verder zien we een lichte st¡jging vãn de schulden op meer dan één jaar alsook de schulden op ten
hoogste één jaar. Het betreft voornamel¡jk ¡nteresten op leningen met groepsvennootschappen.
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RESU LÏATEN RE KEN I NG

De act¡viteit van Spector Photo Group NV bestaat hoofdzakelijk uit het verlenen van
ondersteunende diensten op het vlak van management aan de Retail- en de Imaging Group.
De bed rijfso pb reng ste n stijgen met EUR f64 ('000). Het betreft de combinatie van enerzijds de
daling van de omzet EUR 197 ('000) en anderzijds de st¡jging van de andere bed rìjfso p breng sten
met EUR 360 ('000), In comb¡natie met een verdere daling van de bedr¡jfskosten zorgt dit voor
een daling van het bedr¡jfsverl¡es met EUR 265 ('000).
De ¡nteresten op de langetermijnleníngen en de kortetermijnfinôncieringen aan Photomedia NV en
Photo Hâll Multimedia NV zorgen voor een positief fínanc¡eel resultaat van EUR 2 419 C000).

Dit alles resulteert in een winst van het boekjaâr van EUR 2 156 ('000).

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

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

Te bestemmen winst van het boekjaar EUR 2 156 054
Overgedragen winst van het voríge boekjaar EUR_55 394 756
Te bestemmen winstsaldo: EUR 57 550 810

Toevoeging aan de wettelijke reserve EUR 107 803
Over te dragen winst EUR 57 443 007

VERGOËDING VAN HET COLLEGE VAN COMMISSARISSËN

Voor prestaties die buiten hun mandaat vielen, ontving het College van Commissarissen in 2010
een vergoed¡ng van EUR 1 ('000).
Het betrof voornamelijk adviezen en spec¡fieke âudits in het kader van de IFRS standaarden.

B ELANGE N CO N FLICT

In 2010 heeft er zich geen tegenstr¡jdig belang van verm ogens rechte lij ke aard van de bestuurders
voorgedaan in toepâss¡ng van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen,

T¡jdens het jaar 2010 heeft zich ook geen situatie voorgedaan als bedoeld in art¡kel 524 van het
Wetboek van Vennootscha ppen,

GEßËURTENISSEN NA BALANSDATUM

Op 28 maart 2011 besliste de Ra¿d van Bestuur dat de la ngeterm ijnlen¡ng aan Photomedla NV
zoals omschreven ¡n de len¡ngsovereenkomst d.d. 23 februari 2006 te converteren in kapitaal van
Photomedia NV. Op 31 maart 2011 bedroeg de openstaande schuld EUR 24 076 761,96,
gewaardeerd aan nominale waarde. Als tegenprestatie voor de inbreng in natura werden er 49 580
nieuwe aandelen gecreëerd met dezelfde rechten en dezelfde voordelen als de bestaande
aandelen. Het doel van deze ka pitaalverhog¡ng ¡s enerz¡jds de verstevig¡ng van de
kapitaalstructuur en dus ook de eigen vermogenstTuctuur van Photomed¡a NV en anderzijds om
Photomedia NV tóe te lôten een nìeuwe kredietfac¡liteit te bekomen b¡j NIBC Bank NV.

Op 7 april 2011 heeft Photomedia NV (lmag¡ng Group) een kred¡etovereenkomst afgesloten met
NIBC Bank NV. Het betreft een totaal pakket van EUR 14,8 mifjoen, waarvan EUR 6,8 m¡ljoen
termijnkredieten en EUR I miljoen roll-over kredietfaciliteit. De fooptijd voor het totale pakket
bedraagt 5 jaar.
De op 12 september 2000 door NIBC verworven participat¡ecertificaten ¡n Spector
CoördÍnatiecentru m NV voor EUR 12,5 miljoen werden door NIBC overgedragen aan Photomed¡a
NV, Hierdoor verdwijnen de hieraan verbonden (onder IFRS uitgedrukte) schuld en b¡jhorende
rentelast u¡t de geconsofideerde c¡jfers.
De n¡euw overeengekomen lening- en faciliteitenovereenkomst zal de lmaging Group toelaten om
enerzijds zijn balans te verbeteren en anderz¡jds zijn rentelasten gevoelig te verlagen.
Bovend¡en bre¡dt de lmaging Group hierdoor zijn korte termijn len¡ngscapaciteit uit.

WERKZAAMHEDEN OP GEBIED VAN ONDERZOEK & ONTWIKKELING

N iet van toepass¡ng.
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TOEPASSING VAN ARTIKEL 526 VAN HET \¡VETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

De sâmensteìl¡ng van het Aud¡tcomité voldoet aan de verpl¡chtingen opgenomen in de Wet. In
overeenstemm¡ng met artikel 526 ¡s het Auditcomité sâmengesteld u¡t 3 onafhankelijke leden van
de Raad van Bestuur waarvan minstens één lid over de nodige deskundigheid en profess¡onele
ervaring op gebied van boekhoud¡ng en audit beschikt,

Het Aud¡tcomité is als volgt s¿mengestefd: MCM BVBA, vast vertegenwoordìgd door de heer Geert
Vanderstappen, Patrick De Greve BVBA¡ vast vertegenwoordìgd door de heer Pâtrick De Greve en
Norbert Verkimpe BVBA, vast vertegenwoord¡gd door de heer Norbert Verk¡mpe.
De heer Geert Vanderstappen beschikt over de nodige deskund¡gheid en professionele ervar¡n9 op
gebied van boekhouding en audit ingevolge zijn loopbaan en huidige professionele
werkzaa m heden.

VERKLARING INZAKE CORPOR,ÀTE GOVERNÁNCË

COIIPOIìA]-E GOVEIìNANCÊ CODE

Spector Photo Group NV verb¡ndt zich tot het naleven van alle toepassel¡jke wettel¡jke bepal¡ngen
inzâke Corporate covernance. Het Koninkl¡jk Beslu¡t van 6 junì 2010 (gepubl¡ceerd in het Belgisch
Staatsblad op 28 juni 2010) bepaalt dat de Belgische Corporate Governance Code 2009 ("de
Code"), van toepâssing op de verslagjaren die aanvangen op l januari 2009 of later, als enige
code geldt ¡n de z¡n van artikel 96 52 van het Wetboek van Vennootschappen. Spector Photo
Group NV hânteert deze code als referent¡ecode. De Code ¡s beschikbaar op de webs¡te van de
Comm¡ss¡e Corporate Governance, www.corporategovernancecommìttee,be.

De voornaamste aspecten vân het corporate governance-beleid van Spector Photo Group NV
worden weergegeven ¡n het Corporate Governance Charter dat geraadpleegd kan worden op de
website w-ww.spgq.to.rphalag.toup,com. Het Corporate Governance Charter wordt op regelmatige
t¡jdst¡ppen geactualiseerd.

Waar er omwille van de specifieke structuur van de vennootschap en de aard van de activiteiten
wordt afgeweken van de Code, worden deze afw¡jkingen toegelicht volgens de "pas toe of leg uit"-
regel,

SAMENSTELLINC EN WI:IìI<ING VAN DË RAAD VAN BËSI-UUIì
De Raad van Bestuur is samengesteld u¡t 9 leden, waarvan 6 niet-uitvoerende leden. De rollen en
verantwoordelijkheden van de leden van de Raad van Bestuur, de samenstelling, structuur en
organ¡satie worden gedetailleerd beschreven in het Corporate Governance charter vðn Spector
Photo Grou p NV.

LOOPTIJD VAN DE HUIDIGE MANDATEN
Met uìtzondering van Exceca Allocation AB¡ vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoord¡ger
de heer Jonas Sjögren, d¡e haar ontslag aânbood met ingang van 31 december 2010, vervâllen de
bestuursmandaten onmiddellijk na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 mei
2011.
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De Raad van Bestuur wenst de heer Jonas Sjögren te bedanken voor z¡jn jârenlange inzet en
bijdrage tot het goed bestuur van de vennootschap.
De Raðd van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 me¡ 2011
voor om;

. het ontslag van Exceca Allocat¡on AB, vertegenwoordigd dôôr haar vaste
vertegenwoord¡ger de heer Jonas Sjögren, met ingang van 31 december 2010, te
aanvaârden,

' tot bestuurder te benoemen:
- de heer Tonny Van Doorslaer, uitvoerend bestuurder,
^ de heer Philippe Vler¡ck, niet-uitvoerend bestuurder,
- VEAN NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoord¡ger de heer Luc

Vansteenkiste, niet^uitvoerend bestuurder,
- Pâtrick De Greve BVBA, vertegenwoord igd door haar vaste vertegenwoordiger de heer

Patrick De Greve, niet-uitvoerend bestuurder,
- ¡4CM BVBA, vertegenwoord¡gd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Geert

Vanderstappen, n¡et-uitvoerend bestuurder,
- Norbert Verkimpe BVBA, Vertege nwoord ig d door haar vâste vertegenwoordiger de heer

Norbert Verkimpe, niet-uitvoe¡end bestuurder,
- VIT NV, vertegenwoordigd door ha¿r vaste vertegenwoord¡ger mevrouw Katrien

Mattelaer, n¡et-uitvoerend bestuurder,
- de heer Chr¡stophe Levie, u¡tvoerend bestuurder,
- de heer Stef De corte, u¡tvoerend bestuurder,
en d¡t voor een periode van 3 jaar, ingaand vanat 11 me¡ 2011, en e¡nd¡gend na de
Gewone Algemene Vergader¡ng van Aandeelhouders van 2014.

. op basis van de bij de vennootschâp gekende gegevens, alsmede uit de door de
bestuurders aangereikte informatie, de onafha nkelijkhe¡d vast te stellen van de
bestuurders MCM BVBA, Norbert Verkimpe BVBA en Pâtrick De Greve BVBA, alsook hun
vaste vertegenwoordigers, aangezien z¡j aan alle cr¡teria betreffende onafhankel¡jkheid,
opgenomen in artikel 526ter Wetboek van Vennootschappen en de Corporate Governance
Code 2009, voldoen.

Onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergèdering van Aandeelhouders van 11
mei 2011 zal de Raad van Bestuur vanaf die datum als volot
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Geen enkel lid van de Raad van Bestulr heeft familiale banden met andere leden van de bestuurs,
leidrnggevende of toezich thou dende organen van de vennootschap.

De functie van Uítvoerend Voorz¡tter ¡s een afw¡ik¡na op princípe 1.5 van de Corporate Governance
Code d¡e stelt dat de funct¡e van voorz¡tter van de raad van bestuur en d¡e van ch¡ef execut¡ve
officer (CEO) n¡et door één en dezelfde persoon mogen worden u¡tgeoefend. Gez¡en de
organ¡satiestructuur van de groep waarbiJ Spector Photo Group geëvolueerd ¡s naar een hold¡ng
vennootschap waaronder de twee d¡v¡sies Photo Hall Multimed¡a (Retail Group) en Photomed¡a
(Iñã7ing Group) onafhankel¡jk opereren met elk een e¡gen strategie en een e¡gen besl¡ss¡ngs- en
f¡nanciéle structuur, ¡s de Raad van Bestuur van men¡ng dat de Vennootschap er alle belang b¡j
heeft om de funct¡e van CEO er1 voorzitter van de Raad van Eestuur te combineren.

g i1_51111 _
T:11""11911
l-ot 14 nÊi 2014

Spector Phob Group - Velslag van de Raad van BeslLtur b¡j de stalulaíre jaafteken¡try 2010 - p. 4/15
35/49



DRIE UITVOERENDE EN VIJF NI ET-UITVOERENDE BESTUURDERS
In de mate dat de Algemene Vergãdering van 11 me¡ 2011 de aânstelling aanvaardt van de
bestuurders zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur, zullen er vanaf die datum zes niet-
uitvoerende bestuurders deef uitmaken van de Raad van Bestuur.

VIER ONAFHANKELIJKE BESTUURDERS
De Raad van Bestuur beschouwt de volgende leden als onafhankelijke bestuurders:

. VEAN NV, vast vertegenwoord¡gd door de heer Luc Vansteenkiste;

. MCM BVBA, vast vertegenwoord ¡9d door de heer Geert Vanderstappen;

. Patrick De Greve BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Patrick De Greve;

. Norbert Verkìmpe BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Norbert Verkimpe.

De Algemene Vergader¡ng van Aandeelhouders van 14 mei 2008 heeft de onafhankelijkheid
bekracht¡gd van VEAN NV, MCt\4 BVBA, Patíck De Greve BVBA en Norbert Verkimpe BVBA, alsôÒk
hun vaste vertegenwoordigers, in overeenstemm¡ng met artikel 524 q4 van het wetboek van
Vennootschappen.
McM BVBA, Patr¡ck De Greve BVBA en Norbert Verkimpe BVBA, alsook hun vaste
vertegenwoordigers, voldoen tevens aan de onafhâ n kel¡j khe ¡d scriter¡a van de Corporate
Governance Code 2009 en aan de onâfhânkelijkheidscriteria van ârtikel 526ter Wetboek van
Vennootschappen.

In de mate dat de Algemene Vergadering van 11 meì 2011 de aanstelling aanvaardt van de
bestuurders zoaìs voorgesteld door de Raad van Bestuurr zãl VEAN NV, vast verteg enwoo rd igd
door de heer Luc Vansteenkiste. n¡et fanger ãls een onafhankelijke bestuurder beschouwd worden.
Een bestuurder d¡e meer dan drie opeenvolgende mandaten de funct¡e van niet-uitvoerend
bestuurder heeft uitgeoefend, wordt immers n¡et langer als onafhankel¡jke bestuurder lreschouwd
volgens de onafhankel¡jkhe¡dscr¡teriô vân art¡kel 526ter Wetboek van Ven nootschappen.

l'4et het voorstel tot benoeming van VIT NV¡ vertegenwoord igd door mevrouw Katr¡en Mattelaer,
heeft de Raad van Bestuur reeds inspanningen genomen om genderdiversite¡t te bekomen binnen
de Raad van Bestuur.

BESTUURS¡4ANDATEN 8IJ ANDERE VENNOOTSCHAPPEN
De beknopte curricula vân de leden vân de Raad van Bestuur, terug te v¡nden in het Jaarverslag
2010 over de geconsol¡deerde cijfers op de pagina's 39 tot 42, bevatten telkens ook hun
voornaamste bestuursmandaten bij andere ven nootscha ppe n.

INTERNE T4AATREGELEN TER BEVORDERING VAN GOEDE CORPORATE GOVERNANCE-PRAKTIJ KEN
Op basis van de ind¡catieve pu bl¡catieschema's voor 2011 heeft de Raad van Bestuur voor zichzelf
de volgende "gesloten periodes" vastgelegd:

¡ van 11 apr¡l 2011 tot en met 12 mei 2011,
¡ van 30 juli 2011tot en met 3l augustus 2011,
. van 27 september 2011 tot en met 28 oktober 2011,
. van 8 februari 2012 tot en met 9 maart 2012,

ACTIVITEITENVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR IN 2010
In 2010 vonden I vergaderingen plaats, onder het voorzitterschap van Tonny Van Doorslaer.
Eén vergadering behandelde voornamel¡Jk het budget voor 2010, twee vergaderingen handelden
vooral over de vaststelling van de jaarrekeningen per 31 december 2009 en de halfjaarfijkse
rekeningen per 30 junl 2010. De vergadering vân december 2010 had als specifiek agendapunt de
goedkeuring van de gewijz¡9de en aangepaste fac¡liteitenovereenkomst met het bankconsortium
inzake Photo Hall Multimedia.
Op de overige vergaderingen boog de Raad van Bestuur z¡ch vooral over de periodieke
rappoftering rond de resultaten van de groep, de financièle situatie van de onderneming, de
investeringsstrateg¡e en de aanbevel¡ngen door de comités van de Raad van Bestuur zoals de
wijzigingen op bestuursvlak/ de samenstell¡ng van de comités en de jaarlijkse beoordeling van de
leden vân het Executive Commíttee. De Raad van Bestuur beraadslðôgt onder meer oveT de
strategie en de gang van zaken per divisie, over de managementstructuur/ over voorstellen tot
acquisities of afsplitsingen,

Op 60 mogel¡jke aanwezigheden (2 vergaderingen x 7 bestuurders, I vergadering x 6 bestuurders
en 5 vergader¡ngen x B bestuurders) waren er 9 verontschuldigingen. De heer Christian Dumolin
(bestuurder tot 14 aprít 2010) en de heer Patr¡ck De Greve hebben z¡ch één maal verontschuldigd
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en de heer.lonäs Sjögren heeft zich zes maål verontschuldígd. Hoewel de statuten vermelden dat
de beslissingen bij meerderheid van de stemmen genomen dienen te worden, nam de Raad van
Bestuur in 2010 alle beslissingen bij volledige consensus.

BFLANG E N CO N FLlCTE N
In overeenstemm¡ng met artikel 523 van de Wet op de Vennootschappen moet een bestuurder die,
rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang vân ve rm ogensrechtelij ke åard heeft dat str¡jdig is met
een besl¡ssing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad van Bestuur, dit
mededelen aan de andere bestuurders vóór de Raad van Bestuur een besluit neemt. De
desbetreffende bestuurder zal n¡et deelnemen aan de beraadslagingen van de Raad v¿n Bestuur
over deze verr¡chtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband.

in 2010 hebben z¡ch geen situaties voorgedaan waarbij een bestuurder, rechtstreeks of
onrechtstreeks, een belangenconfl¡ct had met de Raad van Bestuur. Noch heeft zich een s¡tuatie
voorgedaan als bedoeld in artikel 524 van het Wetboek van Vennootschappen.

DE RELATIE VAN DE RAAD VAN BESTUUR IVI ET DE VERBONDEN ONDERNEMINGEN
Spector Photo Group NV bez¡t - d¡rect en/of ¡ndirect - in al haâr verbonden dochterondernem ingen
minimum 950/o van de aandelen en ¡n FLT (Fotolabore Tagliabue) 49010,

SAMENSTET-t.lNG f:N WERKING VAN DE COlVfrÉS
De Râad van Bestuur heeft twee com¡iés opgericht: een Auditcomité en een Benoem¡ngs- en
Remuneratiecom ité.
De reglementen van beide comités z¡jn opgenomen in het Corporate Governance Charter.

AUDITCOMfTÉ

SAN1ENSTELLING VAN HET AUDITCOMITÉ
De volgende leden van het Auditcomité z¡jn benoemd tot na de -laarl¡jkse Algemene Ve¡gadering
van Aandeelhouders van 2011, die zal plêatsv¡nden op 11 mei 2011 :

. MCM BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Geert Vanderstâppen, onafhankelijk
bestuurder en voorzitter van het comité;

. Patrick De Greve BVBA, vôst vertegenwoord igd door de heer Patrick De Greve, onafhankelijk
bestu u rder;

. Norbert Verkimpe BVBA, vast vertegenwoord igd door de heer Norbert Verkimpe, onafhankelijk
be stu u rder.

Het Auditcom¡té Ìs u¡tslu¡tend samengesteld u¡t onafhankelijke, niet-u¡tvoerende bestuurders en
voldoet hiermee aan de vereisten van samenstelling d¡e z¡jn vermeld ¡n de Belg¡sche Corporate
Governance Code en aan artikcl 526bis wetboek van Vennootschappen,

Tevens in overeenstemmlng met art¡kel 526bis Wetboek van Vennootschappen beschikt minstens
één lid van het Auditcomité over de nodige deskundigheid en profess¡onele ervarìng op gebied van
boekhoud ing en audit.
De heer Geert Vanderstappen, onafhankelijk en niet-u¡tvoerend bestuurder, besch¡kt ovet de
nodige deskundigheid en professionele ervaring op gebied van boekhouding en audit ingevolge z¡jn
loopbaan en hu¡d¡ge professíonele werkzaamheden.

ACTIVITEITENVERSLAG VAN HET AUDITCO¡4ITÉ IiI ZOTO

Het Auditcomité kwam 4 maal samen ¡n 2010. Twee vergader¡ngen waren voornâmel¡jk gewijd aan
het nazicht van de geconsol¡deerde jaarrekening per 31 december 2009 en de hall'jaarl¡jkse
geconsolideerde cijfers per 30 juni 2010. Eén vergader¡ng was gewijd aan de jaarlijkse
"impa¡rment testen overeenkomstig IAS 36" met betrekk¡ng tot de geidentificeerde
k¿sstroomgenererende eenheden om nâ te gaan of een bijzonder waardeverminder¡ngsverl¡es
dient te worden opgenomen. Eén vergadering was voornamel¡jk gewijd aan de interne controle- en
r¡sico beheerssystem e n. Andere belangrijke agendapunten van het comité waren de status vân de
projecten inzake interne controle en r¡s¡cobeheerssystemen, de hernieuwing van het mandaat van
de commissaris, het programma, de ôct¡v¡teiten en de evaluatie van de interne aud¡t en kwesties
inzake financiële rapfJortering vofgens IFRS.

Alle leden woonden de verg¿deringen bij.
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BENOEMINGS - EN RE[4 UN ERATIECO I.4I].I:

SA¡4ENSTELLING VAN HET BENOEN1INGS- EN RE¡4 UN ERATIECOMITÉ
De Raad van Bestuur vän 14 mei 2008 heeft de volgende leden van het Benoem¡ngs- en
Rem uneratiecomité herbenoemd voor een termijn van drie jaar:
. VEAN NV, vertegenwoordigd door de heer Luc Vânsteenkiste, voorzitter van het comité¡

onafhankelij k bestuu rder;
. De heer Ph¡lippe Vlerick, niet-u¡tvoerend bestuurder;
. Exceca Allocation AB, vast vertegenwooÍdigd door de heer Jonas Sjògren, niet-uitvoerend

bestuu rder.
Op de Raad van Bestuur van 21 juni 2010 werd besl¡st om Exceca Allocation AB, vast
vertegenwoordigd door de heer Jonas Sjögren, als l¡d van het Benoem¡ngs- en Rem u nerat¡ecomité
te vervangen door MCM BVBA, vast vertegenwoord¡gd door de heer Geert Vanderstappen.

Door de aanstell¡ng van een onafhankelijke bestuurder ter vervanging van Exceca Allocation AB,
vôst vertegenwoordigd door de heer Jonas Sjögren, voldoet de samenstell¡n9 van het Benoemings-
en Remu neratiecomité aan de bepalingen van artikel 526quäter Wetboek van Vennootschappen en
aan de princ¡pes van de CorÞor¿te Governance Code 2009.

lngevolge de bepalingen van ârtikel 526quater zal op de eerstvolgende Raad van Bestuur na de
Algemene Vergader¡ng van 11 mei 2011 vôorgesteld worden om het Benoemings- en
Remuneratiecomité op te splitsen ¡n enerz¡jds een Benoemingscom¡té en anderzijds een
Remuneratiecomité, waarbij inzake samenstelling van het Rem u neratiecomité rekening zal worden
gehouden met de vereisten van artikel 526quater 52 Wetboek van Vennootschappen en de
prlncipes van de Corporate Governance Code 2009.

Conform de bepal¡ngen terzâke in de Corporate GoveTnance Code, neemt de heer -fonny Van
Doorslaer deel âan de vergaderingen waarop de remunerat¡e van de andere leden van het
u¡tvoerend management wordt behândeld.

ACTIVITEITENVERSLAG VAN HET BENOEN4INGS. EN REN1 U N ERATIECOM ITÉ IN 20 1O

Het Benoem¡ngs- en Remu neratiecomité kwam 2 maal samen in 2010 en behandelde o.m. de
wijz¡gingen op bestuursvlak, het algemene vergoedingsbeleid en de índividuele vergoed¡ngen voor
de leden van het Execut¡ve Commìttee. AIle leden woonden de vergaderingen b¡j.

Di\GËI.I]KSE I-ËIDING

GÊDEI-EGFERD BES'f UURDER
Conform artikel 19 van de statuten is de bevoegdheid van het dagel¡jks bestuur gedelegeerd aan
een gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerd bestuurder of twee gezamenl¡jk optredende bestuurders vertegenwoord igen de
onderneming ¡n rechte en feite. De Raad van Bestuur van Spector Photo Group NV heeft de heer
Tonny Van Doorslaer aangesteld als gedelegeerd bestuurder. Door de combinatie met de functie
van Voorzitter ¡s de heer Tonny Van Doorslaer aldus Executive Chairman. Aan de Buitengewone
Algemene Vergader¡ng van Aandeelhouders die zal gehouden worden op 11 mei 2011, onm¡ddellijk
na de cewone Algemene Vergader¡ng, desgevallend op 14 jun¡ 2011 om 15.00 uur indien het
wettelijke quorum niet werd behaald, wordt voorgesteld om de statuten aan te passen zodat de
functie van Executíve Chairman tevens een statutaire bas¡s zal hebben.

EXEC(JTIVE CO¡4 I',IIlTEE
De gedelegeerd bestuurder heeft voor de dagelijkse leiding van de onderneming een Êxecutive
Comm¡ttee samengesteld dèt bestaat uit:

. Tonny Van Doorslaer, Executive chairman;

. Stef De corte, N4anaging Director van de Imagìng Group;

. Christophe Lev¡e, lvlanaging D¡rector van de Retail Group,

Bij Spector Photo Group ¡s er geen directiecomité in de z¡n van artikel 524bis Wetboek van
Vennootschappen.
Aan de Buitengewone Algemene Vergader¡ng van Aandeelhouders van 11. mei 2011 wordt
voorgesteld om de statuten van de vennootschap aan te passen door invoeg¡ng van een nreuw
artikel dât de Raad van Bestuur machtigt om in de toekomst, ¡ndien zij d¡t nod¡g acht, een
directiecomité overeenkomstig artlkel 524bis Wetbôek van Ven nootscha ppen¡ op te richten.
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[VAl-UAl IL'PIIOCES VAN DI- IIAAD VAN I]ÊSTUtJfì, DL COlvlfTËS EN lNDIVll)UE{ l: BESIUUrìDi:lìS
De Raad van Bestuur za¡ onder le¡ding van de Voorzitter ¡n 2011 een evaluatie uitvoeren naar zijn
omvang, samenstell¡ng en prestat¡esi evenals deze van de com¡tés en de individuele bestuurders.
Bij deze evaluatÌe zðl de Raad van Bestuur beoordelen hoe de Raad van Bestuur ôf de comités
werken, nâgaan of de belangrijke onderwerpen grondìg worden voorbereid en besproken, de
prestaties van eìke bestuurder evalueren en de huid¡ge samenstell¡ng van de Raad van Bestuur of
van de comités afstemmen op de gewenste samenstelling van de Raad van Bestuur of vàn de
com ités.

tìtstcolSË ËErì
BESCHRI]V]NG VAN DE RISICO'S EN ONZEKERI-IEDEN

Financrele risico's
De belangr¡jkste f¡nanc¡èle risico's waarmee de groep te maken heeft, hebben betrekking op de
financÌële schuldpositie van de groep, op de openstaande handelsvorderlngen en op transacties in
andere munten dan de euro.

Liqu¡diteitsr¡sico
De langetermijnschuld van Photo Hall Mult¡med¡a aan het bankconsortium werd eind 2010
heronderhandeld en verlenqd tot 31 december 2015. De nieuwe kred ietvoorwaard e n liggen ¡n fìjn
met de vorige. De beschlkbaarheid vôn kred¡eten hangt dus samen met de mate waar¡n de groep
erin slaagt om vrije kasstromen voort te brengen waarmee ze tussen 2010 en 2011 haar financièle
schuldpositie verder kan afbouwen. De groep beheert dit r¡sico door een transparante en
construct¡eve relatie uit te bouwen met het bankconsort¡um.

Kred¡etrisico
Een belangrijk deel van de activite¡ten van de Imag¡ng Group verloopt via "verkoop-op-afstand"
aan de eindconsument. Dit ¡mpficeert het ris¡co op niet-¡nnin9 van talr¡jke, relat¡ef kìe¡ne,
handelsvorderingen. De groep beheed dit risicÒ door enerz¡jds onl¡ne betal¡ng aan te moedigen
vooT haar e-commerce act¡viteiten, en anderz¡jds door een adequâat debiteurenbeheer te voeren.
Bij n¡et-betaling op de vervaldag zullen extra kosten worden aangerekend afhankel¡jk van de
vervêllen term¡jnen. Na verloop van tijd wordt de rnning vän de vorderingen opgedragen aan
¡ncassobureõus. Voor ãndere handelsvorderingen worden kredietl¡mieten en betalingsterm¡jnen per
klant vastgelegd. Bij het overschrijden vän deze term¡jnen woTden aanma nlngsprocedures
opgestart. B¡j het overschr¡jden van de kredietlimieten of de betalingstermij nen worden de
lever¡ngen aan de klanten geblokkeerd.
Er wãs geen significânte r¡sicoconcentrat¡e per 31 december 2010. Er worden voor de vervallen
vorder¡ngen geen waardeverm inderingen geboekt âls de invorderbaarheid als waarschijnlijk wordt
beschouwd.

välutar¡sico
De Vennôotschâp publ¡ceert haar geconsol¡deerde jaarreken¡ngen in euro. Een belangrijk deel van
haar act¡va, pass¡vâ/ opbrengsten en kosten zijn uitgedrukt ín andere munten dan de euro,
waaronder de Zwitserse frank, de Noorse kroon en de Zweedse kroon. Hoewel
wisselkoersschom melingen een invloed kunnen hebben op de resultaten van de groep, oordeelt de
vennootschap d¡t r¡sico te klein om er spec¡fieke maatregelen voor te tretfen, andere dan een
str¡kte manägementopvolginq.

¡.4â rktris¡co's
De vennootschap is voornamelijk met de Imag¡ng Group act¡ef op een markt d¡e ¡n sterke mate
onderhevig is ôan veranderingen. De belangr¡jkste mârktgebonden risico's zijn gerelateerd aan
technolog¡sche evoluties en hun impact op het consu mentengedrâg, de evolutie van de
consu mentenprijzen en de co ncu rrent¡eposit¡e,
Voor de Reiâil Group zijn de marktgebonden r¡sico's gerelateerd aan pr¡jsdeflat¡e, het
consu mentenged rag en de co n cu rre nt¡eposítie,

De strategie van de Imaging Group ¡s ¡n sterke mate gebaseerd op de bevindingen van prospectief
marktonderzoek waaruit nìeuwe opportunite¡ten naar voren komen voor de onderneming na de
overgang van de analoge naar de digitale fotografie. Deze þev¡ndingen hebben een ¡nherent
foutenrisico en kunnen ook door toekomstige technologische evoluties waarmee nog geen rekening
werd gehouden, worden beinvloed. De groep teheert deze risico's door permanent voeling te
houden met de technoìog¡sche wereld, de mârkt en de consumenten - zodal ze desgevallend t¡jdig
haar strategie, mðar ook haôr investerings- en zakenplannen kan bijstellen.

Speclor Plnlo Gtoup - Vetslag van de Raad van Besluu! h¡j de stalulairc jaaneken¡ng 2010 - p. B/15
39/49



De toekomstige rentabil¡te¡t van de vennootschap - zowel vooÍ de Reta¡l Group als de lmâging
Group - wordt mee bepaald door de verkooppr¡jzen die zij voor hââr producten en d¡ensten kan
realiseren. De prijselasticiteit van de vraag, in combinatie met de evolutie van de marges, houdt
een risico in vôor de rentabil¡te¡t van de groep. Hoewel de groep voor haaT bustness plan oitgaât
van een voortgezette pr¡jsdruk, beheert zij verdere risico's proactief door enerzijds haar vaste
kostenbas¡s te reduceren, en anderzijds voortdurend nieuwe producten te ontwikkelen die minder
onderhevig z¡jn aân de algemene prijsdruk.

Het toekomst¡ge marktaandeel en zakencijfer van de groep - zowel in de Retail Group als in de
Imag¡ng Group - kan belnvloed worden door acties van bestaande concurrenten of de intrede van
nieuwe concurrenten. Door de concurrent¡eposit¡e op permanente bâsis op te volgen, houdt de
groep met deze factor rekening ¡n de verdere ontwikkeling van haar plannen en haar werking.
Door de hu¡dige economische cr¡s¡s blijft de druk op de bed rij fsop b re ngsten b¡nnen de Retail Group
aanhouden. De consument is voorzìchtiger ¡n z¡jn aankopen van duurdere consum ptiegoederen.

Risico's met betrekk¡ng tot betwist¡ngen
De Vennootschap en sommige van haar d ochterven nootscha p pe n z¡jn betrokken in f¡scale
gesch¡llen die voor de fiscale rechtbanken aanhangig zijn gemaakt en waarvoor desgevallend
provis¡es werden aangelegd, Betreffende de dochte rve n nootsch a p V¡vian Photo Products NV is er
nog een fiscâal geschil - daterend van boekjaar 1991 - dat b¡j het Hof van Beroep aanhang¡g is
gemaakt. De litigieuze belasting bedraagt EUR 479 ('000), verhoogd met ¡ntresten tot EUR 810
('000); waarvoor een prov¡sie is aangelegd.
Inzake de belast¡ngsclaim met betrekking tot Extra Film A/S (Norway) - waarb¡j de vennootschap
zou ondërworpen worden aan een ex¡t t¿x terwijl de vennootschap nooit heeft opgehouden te
bestaãn - werd beroep âangetekend tegen de gevestigde aanslag. Overeenkomstig IAS 37 514
dient er geen voorz¡enìng te worden opgenomen.

BESCHRIJVfNG VAN DF INTERNE CONTROLE. EN RISICOBEH EERSSYSTEI\4 FN

Het Executive Committee ziet toe op de ontwikkel¡ng en handhaving van ¡nterne controle- en
r¡sicobeheerssystemen d¡e redelijke zekerheid bieden betreffende het verwezenlijken van de
doelstellingen, de betrouwbaarheid van de financ¡éle verslaggeving en de naleving van de
toepasselijke wetten en reglementen.

Het beheer van r¡s¡co's vormt een integraal deel van de man¡er waarop de groep wordt gele¡d, De
groep heeft maatregelen genomen - en zðl dat blijven doen - met het oog op een zo doeltreffend
mogelijke beheers¡ng van deze ris¡co's. Er kan echter geen zekerhe¡d worden gegeven dat de
genomen maatregeìen volled¡g efficient zullen zijn in èlle mogelijke omst¿ndìgheden en daarom
kan niet worden uitgesloten dat sommige van deze rislco's niet zouden voorkomen en daarbij
eventueel invloed kunnen uitoefenen op de vennootschap. Andere risico's waar de vennootschap
op dìt ogenblik geer weet van heeft of die thâns als niet wezenlijk worden beschouwd, zouden een
negat¡eve invloed kunnen hebben op de vennootschap of op de waarde van haar aandelen.

De analyse van de r¡sico's rondom het plannen, organ¡seren. sturen en controleren van de
activiteiten werd verder uitgewerkt en gestructureerd, D¡t Enterpr¡se R¡sk Management (ERM)
prolect behefst het risicomanagement op financ¡ële. strateg¡sche en operationele gebieden om zo
de kans op risico's te minimaliseren. D¡t houdt ¡n dat de bedr¡jfsris¡co's op systemat¡sche wijze
worden geÍdentificeerd, afgewogen en beheerst, zod¿t het ris¡coprofiel aansluit bij de
risicobereidheid. Het ERM project wordt opgevolgd door het Auditcom¡té. Het ERM systeem zal na
implementatie ook systematisch geëvalueerd worden door het Aud¡tcomité.

Het interne aud¡t departement van Spector Photo Group zÌet erop toe dat het r¡sicobeheersproces
wordt nagefeefd/ dat de min¡male ¡nterne controlevereisten worden nageleefd en dat de
ìderìtif¡catle en het tleheer vên de r¡sico's op een doeltreffende manier wordt u¡tgevoerd.
Het Audìtcom¡té onderwerpt de systemen voor interne controle en r¡s¡cobeheer van de
ondernem¡ng aän een jaarl¡jkse controle. Tevens evalueert het Auditcomité op jaarlijkse bðsis de
werking van het ¡nterne audit departement.
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STRUTTUUR VAN HET AANDEELHOUDËRSCHAP

De wet en de statuten verplichten ¡edere aandeelhouder, wiens stemrechten verbonden aan de
stemrechtverlenende effecten de drempelwaarden 3o/o, 5o/o of enìg veelvoud van 5olo over- of
onderschrijden, hiervan kennis te geven aan de onderneming en aan het FS¡44 (voorheen CBFA).

De Vennootschap ontving ¡n 2010 de volgende kennisgevingen:
Transparant¡everklaring van 27 juli 2010
Audhumla sA, Boulevard Boulevard Royal 11, L' 2449 Luxemburg, gecontroleerd door Staffan
Sjögren. heeft het FSlvlA (voorheen CBFA) en Spector Photo Group NV ¡ngelicht dat het op 27 juli
2010 onder de statutaire drempel van 3olo is gedaald.
De vor¡ge kennisgeving, die dateert van 31 oktober 2008, vermeldde een belang vân I 514 304
aandelen of 4,I4o/o van het totaal aantal stemrechten.

Spector Photo Group en zijn dochtervennootschappen bez¡tten 1 2O7 O72 of 3,300/0 e¡gen
aandelen. Het aantal eigen aandelen bleef ongewijzigd in 2010.

62.07%

., Freefloat

.'Conso¡tium vlT

ü Korãnlic Finãnce Company

¡ììGfoesGeråfd

r Elgen aaßdelen

ALGEMENE VËRGADERING VAN AANDEELHOUDERS

De Jaarl¡jkse Algemene Vergadering vindt plaats op de 2e woensdag van de maand me¡ om 14
uur. Het recht om deel te nemen aan de Algemene Vergadering wordt slechts verleend, hetzlj op
grond van de ¡nschrijving van de aandeelhouders in het register van de aåndelen of oblígaties of
wârrants op naam van de vennoôtschap en na mededeling aan de Raad van Bestuur per brief,
telegram, telex/ telefâx of op eeñ andere schriftelijke wijze/ van hun inzicht om aan de
vergadering deef te nemen, tenzij anders bepaald in de oproeping; hetzij op grond van de
neerlegging van de gedemater¡aliseerde aandelen of obfigaties of warrants op de zetel van de
vennootschap/ tenzij anders vermeld in de oproeping of, ingeval de aandelen of obligaties of
warrants vertegenwoord i9d zíjn door een g lo ba alcertificaat dat gedeponeerd is bij een
vereffenrngsinstelling, op grond van de neerlegg¡ng van een attest opgesteld door de houder van
het globaalcert¡ficaat of door de financ¡ële tussenpersoon waarbij de aandeel-, obl¡gatie- of
warranthouder zijn aandelen respectievelijk obfigat¡es of warrants op een effectenrekening
aanhoudt, wâàrbij de onbeschikbaarheid van de desbetreffende aandelen of obligaties of warrants
tot op de datum van de Algemene Vergader¡ng wordt vastqesteld op de plaatsen en tegen het
tijdst¡p aangegeven in de oproepingsbrief, hetz¡j op grond van de neerlegg¡ng vôn een door de
erkende rekeninghouder of door de vereffenings¡nstelling opgesteld attest waarbij de
onbeschikbaarhe¡d van de gedematerialiseerde aandelen of obligat¡es of waÍrants tot op de datum
van de Algemene Vergadering wordt vastgesteld op de plaatsen aangegeven ¡n de oproepingsbrief,
zulks ten m¡nste drie werkdagen en ten hoogste zes weTkdagen vóór de datum bepaald voor de
b¡jeenkomst van de Algemene Vergader¡ng/ d¡t alles onder voorbehoud van latere wetswijzigingen
daa romtrent.

Gelet op de nakende wetswijziging (wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening vân
bepaafde Techten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen) die een aântal
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fundamentele wijz¡g¡nqen zaf doorvoeTen âan de hu¡dige regelgeving aangaande het b¡jeenroepen
en houden van algemene vergaderingen van naamfoze vennootschappen¡ wordt aan de
Bu¡tengewone Algemene Vergader¡ng van Aandeelhouders d¡e zal gehouden worden oP 11 mei
2011, onm¡ddellijk na de Gewone Algemene Vergadering. desgevällend op 14 jun¡ 2011 om 15.00
uur indìen het wettelljke quorum n¡et werd behaald, voorgesteld om de stðtutaire bepalingen
terzake te wijzigen zodat zij reeds aangepast worden aan deze nakende wetgeving. Concreet
betekent dit dat onder meer de oproeping (die ¡nhoudelijk eveneens zal wiizigen) van de volgende
Algemene Vergadering vroeger zal plaatsvinden en dat enkel de aandeelhouders die 14 dagen voor
de Algemene Vergadering kunnen bewiJzen dat z¡j aandeelhouder z¡jn (v¡a het systeem van
registrat¡edatum) zullen kunnen deelnemen aan de Algemene Vergaderíng. Ook zullen
fundâmentefe wijzig¡ngen doorgevoerd worden inzake het gebru¡k van volmachten voor deelname
aan de Algemene Vergadering.

COMMUNICATIE MET AANDEELHOUDERS

Spector Photo Group hecht b¡jzônder belâng aan een regelmatige en transparante commun¡cat¡e
naar aa ndeelhouders.
Deze com mu nicâtie omvat o.a,:

. Publ¡catie van jaarresultaten/ semestriéle resultaten en trimestriële "Trad¡ng Updates".

. Apart hoofdstuk "Beleggers" Òp de corporâte webs¡te.

. Gratis inschrijving op de relevante persber¡chten voor beleggers via dezelfde website.

. Regelmat¡ge aanwezigheid op voordrachten en evenementen voor pârticuliere beleggers,

Bezold¡gingen en belangen van de leden van de tÒêzichthoudende organen z¡jn h¡erna opgenomen
onder de 'Bezold¡gingen van de leden van het Execut¡ve Committee'.

GEZAI'4FNLIJKE ZFGGENSCHAP

Spector Photo Group is n¡et oÞ de hoogte van overeenkomsten tussen bepaalde aandeelhouders
waardoor een gemeenschappelijk beleid ten aanzien vàn Spector Photo Group wordt gevoerd,

INI:OIìÍ\4A f lF INGEVOI..GE ARlll<trl 34 l(ß 14 NOVEMBT:R 2007

GROEPSSTRUCTUUR
Een organogram van de groep is terug te vinden in het Jaarverslag 2010 over de geconsolideerde
cijfers op pagina 103.

EIGEN AANDELEN
De Algemene Vergader¡r'ìg vañ 06/LL/2007 heeft de Raad van Bestuur u¡tdrukkelíjk gemachtigd
om overeenkomst¡g de bepâlingen van het Wetboek van Ve n nootsch a ppen, haar elgen aandelen of
w¡nstbewijzen te verkrijgen door aankoop of ruil, of te vervreemden¡ zonder dat een voorafgaand
besluit van de Algemene Vergader¡ng vereist is/ rechtstreeks of door een persoon die handelt in
e¡gen naam maar voor rekening van de Vennootschap, of door een rechtstreekse
dochtervennootschap in de zin van art¡kel 627 van het Wetboek van Vennootschappen, ind¡en deze
verkr¡jg¡ng of vervreemding noodzakel¡jk ¡s ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor de
vennootschâp.
Deze màcht¡g¡ng geldt voor een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking van bovenvermelde
beslissing in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en kan, oveTeenkomstig art¡kel 620 paragrâaf
1 van het Wetboek van vennootschappen, worden hern¡euwd.
De eigen aandelen in hei bez¡t van de Vennootschap opgenomen in de'Eurolist by Euronext'
kunnen door de Raâd van Bestuur vervreemd worden zonder de voorafgaande toestemming van
de Algemene Vergadering.
De Algemene Vergader¡ng van 06/7712007 heeft de Raad van Bestuur bovendien gemachtigd om
het krachtens art¡kel 620 van het wetboek van Vennootschappen maximum toegelaten aantal
aandelen door aânkoop of ruíl te verkrìjgen aan een prijs gelijk aan ten m¡nste v¡jfentachtig ten
honderd (850/o) en ten hoogste honderdv¡jftien ten honderd (115o/o) van de läatste slotkoers
waaraan deze aandelên genoteerd werden op de Eurolist by Euronext op de dag voorafgaand aan
d¡e aankoop of ruil. Deze machtiging geldt voor een periode van achttien maanden te rekenen
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vanaf de bekendmaking van deze besliss¡ng in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en kan,
overeenkomstig ârtikel 620 paragraaf 1 v¿n het Wetboek van Vennootschappen, hern¡euwd
worden,
Aangez¡en deze machiiging thans is verstreken, wordt aan de Bu¡tengewone Algemene
Vergader¡ng van Aandeelhouders die zal gehouden worden op 11 me¡ 2011, onmiddellijk na de
cewone Algemene Vergadering, desgevallend op 14 juni 2011 om 15.00 uur ¡ndien het wettelijke
quorum niet werd behaald, voorgesteld om deze macht¡ging te hern¡euwen, onder meer rekening
houdend met de ondertussen gewijzigde wetsbepalìngen.

AANDELENOPTIEPLAN
De Raad van Bestuur heeft op haar vergader¡ng van 26 november 1999 met eenparigheid van
stemmen besl¡st om aandelenopt¡eplannen in te voeren ten voordele van werknemers en
consulenten vân Spector Photo Group NV en verbonden ondernemingen (in de z¡n van art¡kel 11
van het Wetboek van Vennootschappen ).
Het grat¡s aanbod van de opties zâl worden aangemerkt als een voordeel van alle aard, dat
belãstbèar ¡s als bezoldiging in hoofde van de werknemers. Gelet op de forfa¡ta¡re waardering van
d¡t voordeel, zoals voorzien in de Wet van 26 maalt 1999, betreffende het Belg¡sch act¡eplan voor
de werkgelegenheid en houdende diverse bepalingen, vormt deze een fiscaal gunstige
bezoldiqingstechniek.
De aandelenopties van het jaar 2001, vervallen sedert eìnd 2009, hebben al hun waarde verloren.
De ãandelenopties van het jaar 2002, vervallen sedert eind 2010, hebben al hun waarde verloren.

WARRANTENPLAN
De Buitengewone Algemene Vergadering van Spector Photo Group N.V. van 28 november 2005
heeft beslist tot de u¡tg¡fte van 600 000 warranten ¡n de zin van art¡kel 42 van de Wet van 26
maart 1999 betreffende het Belgische actieplan voor de werkgelegenhe¡d 1998 en houdende
diverse bepalingen (de "Aa ndelenoptiewet"). Elke warrant geeft recht om in te schrijven op één
aandeel. D¡t warrantenplan heeft tot doel een incentive op lange term¡jn te creëren voor de
begunstigden, d¡e als bestuurder of consulent een belangrijke b¡jdrage kunnen leveren voor het
succes en de groei van de vennootschap, Tevens wil dit warräntenplan een gemeenschappelijk
belang creëren tussen de begunstigden en de aandeelhouders, dat gericht is op een waardestijging
van het aandeel van de vennootschap.

Conform de Ecônom¡sche Herstelwet van 27 maart 2009 heeft de Raad van Bestuur van 30 juní
2009 beslíst om de u¡toefenper¡ode van de op 28 november 2005 toegekende warrants, waarvan
de initiele uitoefenperiode verstrijkt op 30 septemþer 2010, voor een bijkomende periode van 4
jaar te verlengen tot 30 september 2014. Tijdens de verlengde periode zullen de begunst¡gden
recht hebben op bestaande aandelen en niet op nieuwe aandelen. De Algemene Vergader¡Jìg van
12 mei 2010 heeft deze verlenging eveneens goedgekeurd.

Het toekennen en de u¡toefening van de warrânts heeft een invloed op de personeelskosten en
aldus op de resultaten van de vennootschap als gevolg van de toepassing vân IFRS 2 "op
âandelen gebaseerde betalingen".
De "theoretische waarde" vân de warrants, berekend volgens een conventionele methode voor
waardebepalìng (Black & Scholes), bedraagt EUR 0,22366 per warrant of EUR 134 198 in totaal en
werd geboekt als personeelskost voor het boekjaar waarin ze werden u¡tgegeven (2005). Voor

Econom¡sche Herstelwet van 27 maart 2009
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deze theoretische waardebepaling werd er reken¡ng gehouden met de laatste slotkoers van het
aandeel voorafgôônd aan het aanbod van deze warranten - namelijk EUR 1,48 - en met de
uitoefenprijs van de warranten die EUR 3,36 bedraagt. De verwachte volatil¡teit was gebaseerd op
de gemiddelde volatilìteit over een per¡ode van een jaar. Ëffecten van een verwachte vervroegde
u¡toefeníng werden niet verwerkt, zijnde niet relevant.

|cL¿qs"ikeèra-þü ioawij.íne ì
Uitoefenprijs

!99p!'iq .
Verwachte volâtiliteil
oiviáênãiè¡iriéóôät ö%
ni scol;1¡þl¡1.e¡è!¡v. 9e¡

fì I- N4IJ N ËfìA Tf ÈVËIìSLAG

Het Benoem¡ngs- en Remunerat¡ecom ité doet aânbevelingen aan de Raad van Bestuur inzake (i)
het rem u n eratiebeleid voor de n¡et-u¡tvoerende bestuurders en voor de leden van het uitvoerend
management en (¡¡) het remuneratìen¡veau voor de niet-u¡tvoerende bestuurders en voor de leden
van het u¡tvoerend management, Deze aanbevelingen worden onderworpen aân de goedkeur¡ng
door de Raad van ßestuur en door de aandeelhouders op de Jaarlijkse Algemene Vergader¡ng.

De samenstelling, werking en specifieke verantwoordel¡jkheden van het Benoem¡ngs- en
Remuneratiecomité ¡s beschreven onder punt IV.2. en de daarb¡jhorende appendix 1 en appendix
2 van het Corporate Governance Charter.

REMUNERATIE N I ET.U ITVOERE N D E BËSTUURDERS
De n iet-u itvoerend e bestuurders ontvangen elk een vergoeding van EUR 12 500 per jaar.
De heer Tonny Van Doorslaer, benoemd tot Uitvoerend Voorzitter door de Raad van Bestuur van
26 augustus 2009, ontvangt ¡n de hoedan¡gheid van Voorzitter van de Raad van Bestuur geen
remuneratie.
Er z¡jn geen aparte vergoedjngen voorzien voor de leden van de comités, behêlve voor de dr¡e
niet-uitvoerende bestuurders d¡e lid zijn van het Auditcomité (MCM BVBA, Patrick De Greve BVBA
en Norbert Verkimpe BVBA). In aanvulling op hun algemene jaarl¡jkse vergoeding, ontvangen zij
hiervoor elk een jaarlijkse vergoedÌng van EUR 2 500. De heer Ph¡l¡ppe Vler¡ck ontvangt naast de
hierboven vermelde vergoeding onrechtstreeks een jaarlijkse vergoeding van EUR 20 ('000) voor
het mandaat vân niet-uitvoerend bestuurder en Voorzitter van de Raad van Bestuur van een
dochte rven nootscha p, Het totaal aan bestuursvergoed¡ngen u¡tgekeerd voor het boekjaêr 2010
bedroeg EUR 106 ('000) en voor het boekjaar 2009, EUR 121 C000),

Er bestaat géén overeenkomst tussen de Vennootschap of haar verbonden ondernemingen en de
leden van de Raad van Bestuur, die b¡j uittred¡ng in hun hoedan¡gheid als bestuurder voorziet in
enige uitker¡ng. Dergelijke regel¡ng bestâât wel voor de heer Tonny Van Doorslaer, maar
uitsluitend in zijn hoedanigheid van gedelegeerd trestuurder.

De niet-uitvoerende bestuurders ontvangen geen prestatieger¡chte vergoeding, noch konden zij
intekenen op de lopende aandelenoptieplannen¡ noch op het Warrantenplan.
De bestuurders houden rechtstreeks in totaal 257 521 aandelen van de Vennootschap aan,
Bepaalde bestuurders vertegenwoordlgen een andere referentieaandeelhouder, en zijn
onrechtstreeks aandeelhouder.

Enkel uitvoerende bestuurders konden inschrijven op de lopende aandelenopt¡e'en
warrantenplannen. Hun inschr¡jvingen zitten vervat in de getâllen die worden vermeld voor het
Executive Committee (z¡e verder).
Geen enkele bèstuurder is begunstigde van een lening verstrekt door Spector Photô Group NV
noch enige andere verbonden onderneming.

RÊMUNERATIE VAN DE LEDEN VAN HET EXECUTIVÉ COMMITTEE (IN €'OOO)
Leden van het Executive Committee die lid zijn van de Raad vân Bestuur ontvangen geen
vergoeding voor hun lidmaatschap van de Raad van Bestuur.

€ 1,4q ì
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De vergoeding van de leden van het Êxecutive Comm¡ttee wordt bepaald door de Raad van
Bestuur op aanbeveling van het Benoemings- en Rem uneratiecom¡té. Voor de managing directors
van de Retail Group, respectievelijk de lmaging Group, is een deel van de vergoeding
prestat¡egerelateerd ãls aanmoedig¡ng om de korte- en Iangetermijnprestaties van de groeP te
ondersteunen. De variabele vergoeding is rechtstreeks gebonden aan de verwezenl¡jk¡ng van de
doelstellingen van de divisie en van de individuele doelstell¡ngen.
De variabele bezold¡g¡ng wordt bepâald door het Benoem¡ngs- en Remuneratiecom ité op bas¡s van
de financiële prestatie en het succes van de strategische initiatieven van de d¡visies Retail,
respectievel¡jk Imaging.

De Executive Chð¡rman ontvangt geen variabele vergoed¡ng volgens de beslissing van de Raad van
Bestuur van 26 augustus 2009,

De totale vergoeding over het boekjaar 2010 bedraagt EUR 861 ('000). De
rem u neratiecomponenten voor de leden van het Executive Comm¡ttee zijn hierna weergegeven.
Er zijn geen waarborgen of len¡ngen verstrekt door Spector Photo Group NV of aanverwante
ondernem¡ngen aôn de leden van het ExecutÌve Committee.

Losstaand v¿n hun remuneratie, houden de heren Van Doorslaer en De corte op datum van 31
december 2010 ook aandelen spector Photo Group NV aan (detâils z¡jn te vinden in de beknopte
curr¡cula verder in dit document).

BezoÌdigingen en belangen vãn de leden van h€t Êxeculive Committee (ln c'000)

(1) Kost aan de ond€rnem¡rg, m a.w. bruto bcdrà9 lnclusl€l bljdr¿gen v00¡ soc¡ale zekerhe,d (werkùemr en warkgever)

(2) oc varidbele coÍponent \{ordt bepaàld ln functle van een þonusplôn d¿( elk J¿ar door het Benoenlngs. en rìeûüñcrôliecorllt¿ wordt

v¿stgesteld. o¡t bonuspþn bevdt fnðnclèìe doclste¡lingen.
(3) Oc overige coÍponenten veñ{ljzen naðr de kost€n voor pensloenen, ve¡zeke.ìngen, de geldwa¿rde vãn dc andc¡e

voordeen ]n natura (onkosteñve¡goed¡nçen, bedrijfswãgen, ... ).
(4) Voor de uitoefenperiodcs: rie hlerÞove¡

VOOR,STELLEN AAN DE ALGEMENE VERGADERÍNG

De Raad van Bestuur steft aan de Algemene Vergader¡ng voor:
- de jôarrekening in de voorgelegde vorm goed te keuren en kwijting te verlenen aan de

bestuurders en het College van Comm¡ssarissen voor de uitvoering van hun mandaat
tijdens het afgelopen jaar;

- het ontslag te aanvaarden vän Exceca Allocation AB, vertegenwoord¡gd door de heer Jonas
Sjögren als bestuurder, met ¡ngang vãn 31 december 2010;

- te benoemen tot bestuurder:
. VEAN NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoord¡ger Luc Vansteenk¡ste,

niet-u¡tvoerend bestuurder
. De heer Tonny Van Doorslaer, uitvoerend bestuurder
. De heer Philippe Vle¡¡ck, niet-uitvoerend bestuurder
. Patrick De Greve BVBA, vertegenwoord ¡gd door haar vaste vertegenwoordiger de heer

Pðtrick De Greve, niet-uitvoerend bestuurder
r lvlCM BVBA, vertegenwoord igd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Geert

Vanderstappen, n¡ct-uitvoerend bestuurder
. Norbert Verkimpe BVBA, vertegenwoordigd door h¿ar vaste vertegenwoordiger de heer

Norbert Verkimpe, n¡et-uitvoerend bestuurder
. De heer Stef De corte, uitvoerend bestuurder
. De heer Christophe Levie. uitvoerend bestuurder
. VIT NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoord¡ger mevrouw Katrien

lvlattelaer, niet-u¡tvoerend bestuurder
en dit voor een periode van drie Jãar, ¡ngâand vanaf 11 mei 2011, en e¡ndigend na de
Gewone Algemene Verqader¡ng van Aandeelhouders vân 2014.
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- de vaste jaa rvergoedingen van de bestuurders, z¡jnde: EUR 12 500 voor elk van de niet-
uitvoerende bestuurders vast te stellen;

- op bas¡s van de bij de vennootschap gekende gegevens, alsmede uit de door de
bestuurders aangereikte informatie, de onafhankelijkheid vast te stellen van de
bestuurders I\4CM BVBA, Norbert Verkimpe BVBA en Patrick De Greve BVBA, älsook hun
vaste vertegenwoo rd ig ers, aangezien zij aan alle criteria betreffende onafhânkelijkhe¡d,
opgenomen ¡n artÌkel 526ter Wetboek Vennootschappen en de Corporate Governance Code
2009, voldoen;

- het Colìege van Commissar¡ssen Grant Thornton, Lippens & Rabaey BVCVBA
vertegenwoord¡gd door mevrouw Leen Defoer, bedr¡jfsrev¡sor en PKF Bedr¡jfsrev¡soren
CVBA veftegenwoordigd door mevrouw Ria Verheyen, bedrijfsrevisor; voor een periode
van drie jaar ingaand vanaf 11 meì 2011, en eindigend na de Gewone Algemene
Vergadering van Aandeelhouders van 2014 te herbenoemen.

- de jaarlijkse vergoeding van het College van Commissarissen voor een bedrag van EUR 43
000, hetz¡j 21 500 per commissaris, jaarlijks ¡ndexeerbaar, vast te stellen.

Wetteren, 14 apr¡l 2011.

Voor de Raad van Bestuur
Tt'ilny Van Doorslaer
Gedelegeerd bestuurder
Uitvoerend voorzitter
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Spector Photo Group, NV
Verslag van het college van commissarissen
Jaarrekening per 31 december 2010
Jaarverslag 2010
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Vetslag vau het collegc vatr commìssarissetr aan de algemeuc vergadering der aandeelhoudcrs va¡
de vennootschap sPEcroR PHoro GRoup NV ovlt de jaarre-ke'ingãver het boekjaar
afgcslotcn o1> 31 deccmbcr 2010

Ovcrccnkomstig cle rvcttelijke en stahrtaire bcpalingen, brengen rvij u velslag rút ir-t het kacler van het l¡]ândaat
van commissatis, l)lt r''erslag oult'at o¡rs or:rdcel over het getroì.rv teeld vari cle jaauelicrùrg evenals de
vcrciste bijkourencle weflncldil¡gcn,

Veddaring over dc iaarrekening zondet vootbehoud, met toelichtende pâtagrâaf

\Yij hcbì:en de controle uitgevoerd van de jaarrckcn.ing over her boekiaar afgesloten op 3l <ìccember 2010,
oPgcstekl o¡ basis van hct in Belgié van tocpassilg zijn<ìe boekhoLrdkundig refercutiesrelsel, lnç¡ een
l¡airnstotaal van e 1 fi 787.936,58 cn rva¿rva¡r .le rcstritaterrrekcui.ng afsluitïet een v,ìnst yai het bqckjaat
va¡€ 2.156.054,26.

I-Iet <-rpstcllcn vlur de-jaaflrckenjng vnlt oncler de vetantw<¡o¡delijkheid van hct bestnursorgaan. l)eze
vetannvoordeliikhcìd oûìvât ónder meer: hct opzêtten, implemehtcten en in stanrl horrden van ccn iotemc
conttole rnet betrclddng tot het oPstcllcn cu clc gekourvc wce-tgave vân cle jaatrekening die gecl afrvijkiugcrr
va¡ mate¡iecÌ belaug, als gcvolg van f¡arrde of van hr:L r¡aken vao for.rren, bcvat; het kiäz"u ðr tu,,po,i"r., tu,,
geschiktc waardcringsregels; cn hct rnaken van boeldrouclkuudigc ramilgen dic onder dc grgevcn
onrstandrgb cdel reclelìjk zrjn.

Hct is ()r)zc verântvoordelijkhcid een ootcleel over <leze jaarrekening tot Lritdnkking tc brcngen op basjs vân
onze controlc, \Vij hebbcl onzc cotrtrolc uiqevocrd overecokornstig clc wetteüjke bepatiug"ì, 

"r,r 
r,ãlge,.rs cle

in lSelgiè geJdcnde colttrolcfiottnetr, zoals tritgevaatdigcl cloor het InJtituut der Éeclijf.r"viioren. Deìá
c<lirt¡olenotilltetr veteiscn dat onze conttolc ?o rr,, )!dr geotganiseercl en uitgevocrd dat een re<lelijke mate van
zckerhcid rv<¡rtlt verkrcgcn dat dc jaarrekcnirrg geen aÃvijkingen van rnalJieel beìang, als gcvolg van frau¿c of
vatÌ llet t'n¡rkcl] van foutcn, bevat,

Overecnkomstig voontoemde colholeuorraen hcbben vij rekenìng gehouclcn met de admirrist¿atieve e¡
bockhotrdktrndige otganisatie varr de vcrnootscltal>, ul.ooit mer haar procedures van i¡tetoc co¡rolc, Wij
hebben \'atl de verantu'oordcii.iken cn van het besturrrsolgáan \¡âr'r dc ì.cnnootsch¿p dc r.oo¡ onzc controles
vereiste opheldedngcn cn inlichtìngen vetklcgen. lVij hebben o¡r basis van steekprà"v"n de vetantrvootding
o¡rdetzoclrt van <le bcdragen opgenorlen in de jaarrekening, Wij hcbbcn de gegronclheicÌ vau dc
rvaarclctirtgstegels, clc redelijkheid van cle betcke¡risvolle l¡oekhoudftu¡<lìgc ra-Ñngcn gernaakt door ¿c
vennoQtsclÌâP, alsook de vootstelling van de jaanekcning als geheel beoãrdeclcl. lgii iijn van mcrrìng <Jat cleze
rvelkzaamheden een rcdelijke basis voluen voor l.ìet uitÈrengen van ons o<¡rdcel,

Naal ons oorcìccl gecft de jaartclrcning afgeslotcn op 3t deceml¡er 2010 celì getlorìw beeld \,ân ¡ìet
vertnogetr, de fiuancjëlc toestand er¡ de rest¡ltatcn van de vennootschap, in oiereensternning rnct bet in
Ilelgiè van toe¡:assil6 zijnde boekhor.rdkundig refe¡cntiestelscl,

Zc¡nclet afì:rer¡k tc doeir aan o¡s rxrrdecl, vestigen wij de aandac]rt op het statutairc jâarverslag vm de Raacì
va-n llestuur waarin dc lrtúdige rvaarderilg van de particþatie ir Phoiomcclia NV rvátdt veraritrvoord,
tekcniltg houdendc tnct cìc ve¡aucletcle rnarktomstorxlìghcctcn, I)e verânfrvoorcìing van <le rvaardcring van cle
participatie is at:harrkelijk van de tockomstìgc positieve matktomstanclighccle n rvaarop het Lr'.rs.inesspJi,r
gestoeld is.

,/c¡-
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I-let opstellcû en de inhoud'r'ar: het jaalvcrslag, alsook het nalevcn doo!: cle veütootschap vaû hct Wqboek
van vennootscllâPPeu erì varì de statutcn, r.allen ondc¡ de vetanfwoorde)ijkhcicl van hct Ùestuursorgaflr.

Het is onze verautwootdelijkheid otn ín ons verslag cle volgencle bijkomencle vcrmeldingen op te neruen die
nict van aard ziju om de draagwijdtc vao ottre verkiari,rg oier de jaarr.ekening te rvijzigei:

' Het jaawcrslag bchanclclt dc doot de rvet ve¡eiste inlichthgcn eû sternt overeen mct de jad.rckcning, V/íj
kun¡reil ons echtu túet Lrìtsprekcn over dc bcscìrrijying van <le voottaamstc ¡isico's en o¡rzeì<edreclen
w¿ârnÌcc de vellnootschap worclt geconfionteercl, alsook vân haat positie, haat voolzjenbare evolutie of
dc aanmerkelijke invloed vau bc¡raalde feiten op hâa¡ toekomstige orìr\¡.ikkcling. \Vi kunnen evell,el
bevestigeû dat de verstfekte gegcvens geen t¡nmiskenbate i¡rconsistentics ve¡t<¡ne¡ 1¡et dc i¡foûnatie
rvaator.er wij beschikken in het k¿der van o¡rs mand¡r¿t.

' o'vc'r,rio<ìerd formele aspcctcn var ondergeschikr bela'g, rvctd clc boekhouding gevoer<ì
overeenkomstig de ilr iìelgië r'au toepassilg zijncìc wettelijke en beshrursrcchtclijke voorschriften.

' \vij clicucn u geen verrichtìngeo ofbeslissingcn rnede te delen die in ovcrueding 1¡cr dc statutcrl of hct
Wcaì¡oek vau Íeonoorschappeu zijn gedaatr <.:f gcnomen. l)e vcrwcrking van hct resrì1tâât die îarì de
algcmeue vetgadcrilìg worclf voorgestclcl, stcmt overccn mer de \1'etteli.ikc en stanrtaire bepalingen.

I-lct college van cornrrissarisseu,

-.\.rhverpen, 14 apt 2011,

ty'-*-\----v-r ,, Ç*''
-*_ ."_--r'-, a-t{'\
PI(F BedrìJfsrevisor"n \...\
vertegenwoofdigd door
Danny DeJonge
(lommissa¡is

Geut, 14 aprü 2011

Grant'Ihomtoo, I-ippcns & Rabael' BV CVB,,\
verlegeriwoordìg(l doot
Jan Lippens
Cc¡mr¡ìssaris
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