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NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D.  VOL 1.1 
 

 

NAAM: ......................................................................................................................................................................................................... 

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

Rechtsvorm: ................................................................................................................................................................................................ 

Adres: ..........................................................................................................................................................Nr.: ................ Bus: ............... 

Postnummer: ..............................   Gemeente: ....................................................................................................................................... 

Land: .................................................................... 

Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van ....................................................................................................  
Internetadres *: ............................................................................................................................................................................................ 
 

Ondernemingsnummer  
 
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. 
 
 
JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering van  / / 
 

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van  / /  tot  / / 
 

Vorig boekjaar van   / /  tot  / / 

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

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

Totaal aantal neergelegde bladen: ....................... Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat 
ze niet dienstig zijn: ..................................................................................................................................................................................... 

 
 
   
 

                                                      
*  Facultatieve vermelding. 
**  Schrappen wat niet van toepassing is. 
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EUR

JAARREKENING IN EURO

SPECTOR PHOTO GROUP

Naamloze vennootschap

Jaarverslag, Verslag van de commissarissen

Stef De corte
Gedelegeerd bestuurder

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

OCR9002

Stef DE CORTE Drève des Hêtres Rouges, Bierges 10, 1430
Rebecq-Rognon, België

Gedelegeerd bestuurder
11/05/2011 - 14/05/2014

Tonny VAN DOORSLAER Goedingenstraat 24, 9051 Afsnee, België Bestuurder
11/05/2011 - 18/06/2012

Philippe VLERICK Ronsevaal 2, 8510 Marke, België Bestuurder
11/05/2011 - 14/05/2014

TCL NV
Nr.: BE 0433.015.027

Goedingenstraat 24, 9051 Afsnee, België Bestuurder
18/06/2012 - 08/05/2013

Vertegenwoordigd door:

vaste vertegenwoordiger
Tonny Van Doorslaer

Goedingenstraat 24, 9051 Afsnee, België
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VEAN NV
Nr.: BE 0458.303.719

Stationsstraat 172, 9260 Wichelen, België Bestuurder
11/05/2011 - 14/05/2014

Vertegenwoordigd door:

vaste vertegenwoordiger
Vansteenkiste Luc,

Stationsstraat 172, 9260 Wichelen, België

PATRICK DE GREVE BVBA
Nr.: BE 0808.361.673

Putstraat 15, 9051 Sint-Denijs-Westrem, België Bestuurder
11/05/2011 - 14/05/2014

Vertegenwoordigd door:

vaste vertegenwoordiger, De
Greve Patrick,

Putstraat 15, 9051 Sint-Denijs-Westrem, België

MCM BVBA
Nr.: BE 0458.492.868

Molenberg 44, 1790 Affligem, België Bestuurder
11/05/2011 - 14/05/2014

Vertegenwoordigd door:

vaste vertegenwoordiger
Vanderstappen Geert

Molenberg 44, 1790 Affligem, België

NORBERT VERKIMPE BVBA
Nr.: BE 0894.504.108

Bommelsrede 29, 9070 Destelbergen, België Bestuurder
11/05/2011 - 14/05/2014

Vertegenwoordigd door:

vaste vertegenwoordiger
Verkimpe Norbert

Bommelsrede 29, 9070 Destelbergen, België

VIT NV
Nr.: BE 0428.616.571

Doorniksewijk 49, 8500 Kortrijk, België Bestuurder
11/05/2011 - 14/05/2014

Vertegenwoordigd door:

Mattelaer Katrien
(vaste vertegenwoordiger)

Priester Schrursstraat 2, 8500 Kortrijk, België

Grant Thornton Bedrijfsrevisoren
CVBA
Nr.: BE 0439.814.826
Lidmaatschapsnr.: B00127

Potvlietlaan 6, 2600 Berchem (Antwerpen),
België

Commissaris
11/05/2011 - 14/05/2014

Vertegenwoordigd door:

Ria VERHEYEN Potvlietlaan 6, 2600 Berchem (Antwerpen),
België

Ernst & Young Lippens & Rabaey
Audit BCVBA
Nr.: BE 0431.161.436
Lidmaatschapsnr.: 200

Moutstraat 54, 9000 Gent, België Commissaris
11/05/2011 - 14/05/2014

Vertegenwoordigd door:

Leen DEFOER Moutstraat 54, 9000 Gent, België



Nr. VOL 1.2

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

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

De jaarrekening werd / 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.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats
Lidmaatschaps-

nummer

Aard van de
opdracht

(A, B, C en/of D)

*  Schrappen wat niet van toepassing is.
** Facultatieve vermelding.
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BALANS NA WINSTVERDELING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

VASTE ACTIVA ........................................................................... 20/28 65.058.594 128.034.261

Oprichtingskosten .................................................................... 5.1 20 ............................. .............................

Immateriële vaste activa .......................................................... 5.2 21 15.154 20.155

Materiële vaste activa .............................................................. 5.3 22/27 ............................. 9.581

Terreinen en gebouwen ......................................................... 22 ............................. .............................

Installaties, machines en uitrusting ........................................ 23 ............................. .............................

Meubilair en rollend materieel ............................................... 24 ............................. 9.581

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 65.043.440 128.004.525

Verbonden ondernemingen ................................................... 5.14 280/1 65.014.523 127.975.608

Deelnemingen ................................................................... 280 64.569.140 127.530.225

Vorderingen ...................................................................... 281 445.383 445.383
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding
bestaat ................................................................................... 5.14 282/3 ............................. .............................

Deelnemingen ................................................................... 282 ............................. .............................

Vorderingen ...................................................................... 283 ............................. .............................

Andere financiële vaste activa ............................................... 284/8 28.917 28.917

Aandelen ........................................................................... 284 28.818 28.818

Vorderingen en borgtochten in contanten ......................... 285/8 99 99

VLOTTENDE ACTIVA ................................................................... 29/58 2.400.636 2.679.863

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 63.990 2.093.179

Handelsvorderingen .............................................................. 40 32.133 92.807

Overige vorderingen .............................................................. 41 31.857 2.000.372

Geldbeleggingen ......................................................................
5.5.1/
5.6 50/53 35.651 422.560

Eigen aandelen ...................................................................... 50 32.454 29.363

Overige beleggingen ............................................................. 51/53 3.197 393.197

Liquide middelen ...................................................................... 54/58 2.267.341 120.150

Overlopende rekeningen ......................................................... 5.6 490/1 33.654 43.974

TOTAAL VAN DE ACTIVA ........................................................ 20/58 67.459.230 130.714.124

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

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN ............................................................(+)/(-) 10/15 66.377.069 129.652.610

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 9.436.349 9.436.349

Wettelijke reserve .................................................................. 130 4.516.647 4.516.647

Onbeschikbare reserves ........................................................ 131 32.454 29.363

Voor eigen aandelen ......................................................... 1310 32.454 29.363

Andere .............................................................................. 1311 ............................. .............................

Belastingvrije reserves .......................................................... 132 2.616.219 2.616.219

Beschikbare reserves ............................................................ 133 2.271.029 2.274.120

Overgedragen winst (verlies) ........................................(+)/(-) 14 -7.253.196 56.022.345

Kapitaalsubsidies ..................................................................... 15 ............................. .............................

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

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN .................... 16 ............................. .............................

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

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen ............................ 160 ............................. .............................

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

Grote herstellings- en onderhoudswerken ............................. 162 ............................. .............................

Overige risico's en kosten ...................................................... 5.8 163/5 ............................. .............................

Uitgestelde belastingen ........................................................... 168 ............................. .............................

SCHULDEN ................................................................................. 17/49 1.082.161 1.061.514

Schulden op meer dan één jaar .............................................. 5.9 17 445.384 445.384

Financiële schulden ............................................................... 170/4 445.384 445.384

Achtergestelde leningen ................................................... 170 145.384 145.384

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

Leasingschulden en soortgelijke schulden ....................... 172 ............................. .............................

Kredietinstellingen ............................................................ 173 ............................. .............................

Overige leningen ............................................................... 174 300.000 300.000

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

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

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

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

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

Schulden op ten hoogste één jaar .......................................... 42/48 541.777 540.685

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 20.933 20.078

Leveranciers ..................................................................... 440/4 20.933 20.078

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

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................... 46 ............................. .............................
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en
sociale lasten ......................................................................... 5.9 45 54.297 47.668

Belastingen ....................................................................... 450/3 12.105 9.001

Bezoldigingen en sociale lasten ....................................... 454/9 42.192 38.667

Overige schulden ................................................................... 47/48 466.547 472.939

Overlopende rekeningen ......................................................... 5.9 492/3 95.000 75.445

TOTAAL VAN DE PASSIVA ..................................................... 10/49 67.459.230 130.714.124

Nr. VOL 2.2BE 0405.706.755
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RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten ................................................................ 70/74 668.395 734.956

Omzet .................................................................................... 5.10 70 566.760 587.880
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en
bestellingen in uitvoering: toename (afname) ..............(+)/(-) 71 ............................. .............................

Geproduceerde vaste activa .................................................. 72 ............................. .............................

Andere bedrijfsopbrengsten .................................................. 5.10 74 101.635 147.076

Bedrijfskosten ................................................................(+)/(-) 60/64 1.006.282 1.031.117

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

Aankopen .......................................................................... 600/8 ............................. .............................

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

Diensten en diverse goederen ............................................... 61 562.904 701.948

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ..............(+)/(-) 5.10 62 230.968 231.401
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 630 6.323 6.721
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in
uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) ..........................................................(+)/(-) 631/4 124.150 .............................
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) .................................(+)/(-) 5.10 635/7 ............................. .............................

Andere bedrijfskosten ............................................................ 5.10 640/8 81.937 91.047

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

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) .......................................(+)/(-) 9901 -337.887 -296.161

Financiële opbrengsten ........................................................... 75 66.517 1.161.977

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

Opbrengsten uit vlottende activa ........................................... 751 66.517 1.161.977

Andere financiële opbrengsten .............................................. 5.11 752/9 ............................. .............................

Financiële kosten ...........................................................(+)/(-) 5.11 65 43.452 110.350

Kosten van schulden ............................................................. 650 24.060 35.248
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan
voorraden, bestellingen in uitvoering en handels-
vorderingen: toevoegingen (terugnemingen) ...............(+)/(-) 651 -8.683 71.479

Andere financiële kosten .............................................(+)/(-) 652/9 28.075 3.623

Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór
belasting ..........................................................................(+)/(-) 9902 -314.822 755.466

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

Uitzonderlijke opbrengsten ..................................................... 76 ............................. .............................
Terugneming van afschrijvingen en van
waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste
activa ..................................................................................... 760 ............................. .............................
Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste
activa ..................................................................................... 761 ............................. .............................
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's
en kosten ............................................................................... 762 ............................. .............................

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

Andere uitzonderlijke opbrengsten ........................................ 5.11 764/9 ............................. .............................

Uitzonderlijke kosten .....................................................(+)/(-) 66 62.961.085 3.060.485
Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 660 ............................. .............................

Waardeverminderingen op financiële vaste activa ................ 661 62.961.085 3.060.485
Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten:
toevoegingen (bestedingen) ........................................(+)/(-) 662 ............................. .............................

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

Andere uitzonderlijke kosten ................................................. 5.11 664/8 ............................. .............................
Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke
kosten ...............................................................................(-) 669 ............................. .............................

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting .........(+)/(-) 9903 -63.275.907 -2.305.019

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen .......................... 780 ............................. .............................

Overboeking naar de uitgestelde belastingen ....................... 680 ............................. .............................

Belastingen op het resultaat .........................................(+)/(-) 5.12 67/77 -366 194

Belastingen ............................................................................ 670/3 96 462
Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen ............................................. 77 462 268

Winst (Verlies) van het boekjaar ...................................(+)/(-) 9904 -63.275.541 -2.305.213

Onttrekking aan de belastingvrije reserves ........................... 789 ............................. 884.551

Overboeking naar de belastingvrije reserves ........................ 689 ............................. .............................

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ..........(+)/(-) 9905 -63.275.541 -1.420.662

Nr. VOL 3BE 0405.706.755

First - VOL2013 - 7 / 59



RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen winst (verlies) ................................................(+)/(-) 9906 -7.253.196 56.022.345

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ...................(+)/(-) (9905) -63.275.541 -1.420.662

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar .........(+)/(-) 14P 56.022.345 57.443.007

Onttrekking aan het eigen vermogen .............................................. 791/2 ............................. .............................

aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ..................................... 791 ............................. .............................

aan de reserves .............................................................................. 792 ............................. .............................

Toevoeging aan het eigen vermogen .............................................. 691/2 ............................. .............................

aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ..................................... 691 ............................. .............................

aan de wettelijke reserve ................................................................ 6920 ............................. .............................

aan de overige reserves ................................................................. 6921 ............................. .............................

Over te dragen winst (verlies) ................................................(+)/(-) (14) -7.253.196 56.022.345

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. VOL 4BE 0405.706.755
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN

SOORTGELIJKE RECHTEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8052P xxxxxxxxxxxxxxx 12.169.332

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

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8032 11.180.536

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

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8052 988.796

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8122P xxxxxxxxxxxxxxx 12.149.177

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8072 5.001

Teruggenomen ............................................................................................... 8082 ........................

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

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8102 11.180.536

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8122 973.642

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... 211 15.154

Nr. VOL 5.2.2BE 0405.706.755
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8192P xxxxxxxxxxxxxxx 343.381

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

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8172 342.510

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

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8192 871

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

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 xxxxxxxxxxxxxxx 343.381

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

Teruggenomen ............................................................................................... 8282 ........................

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

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8302 342.510

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8322 871

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (23) ........................

Nr. VOL 5.3.2BE 0405.706.755
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8193P xxxxxxxxxxxxxxx 138.010

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

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8173 12.625

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

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8193 125.385

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

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

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

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

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

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8323P xxxxxxxxxxxxxxx 128.429

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8273 1.322

Teruggenomen ............................................................................................... 8283 ........................

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

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8303 4.366

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. VOL 5.3.3BE 0405.706.755
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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 xxxxxxxxxxxxxxx 159.131.127

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 159.131.127

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8451P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

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 xxxxxxxxxxxxxxx 31.600.902

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8471 62.961.085

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 94.561.987

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................... 8551P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

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

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................... 8551 ........................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (280) 64.569.140

VERBONDEN ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... 281P xxxxxxxxxxxxxxx 445.383

Mutaties tijdens het boekjaar
Toevoegingen ................................................................................................. 8581 ........................

Terugbetalingen .............................................................................................. 8591 ........................

Geboekte waardeverminderingen ................................................................... 8601 ........................

Teruggenomen waardeverminderingen .......................................................... 8611 ........................

Wisselkoersverschillen .........................................................................(+)/(-) 8621 ........................

Overige mutaties ...................................................................................(+)/(-) 8631 ........................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (281) 445.383

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE

BOEKJAAR ........................................................................................................... 8651 ........................

Nr. VOL 5.4.1BE 0405.706.755
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8393P xxxxxxxxxxxxxxx 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 xxxxxxxxxxxxxxx ........................

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 xxxxxxxxxxxxxxx 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 xxxxxxxxxxxxxxx ........................

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 xxxxxxxxxxxxxxx 99

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) 99

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE

BOEKJAAR ........................................................................................................... 8653 ........................

Nr. VOL 5.4.3BE 0405.706.755
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Nr. VOL 5.5.1

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN

DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN

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

Aangehouden
maatschappelijke rechten Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

rechtstreeks dochters Eigen vermogen Nettoresultaat

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

Belgisch recht betreft,
het ONDERNEMINGSNUMMER Aantal % %

Jaarrekening
per

Munt-
code (+) of (-)

(in eenheden)

BE 0405.706.755

First - VOL2013 - 14 / 59

SMARTPHOTO SERVICES NV
BE 0439.476.019
Naamloze vennootschap
Kwatrechtsesteenweg 160, 9230 Wetteren,
België 31/12/2011 EUR 78.963.639 -5.672.821

Ordinary 207.251 99,99 0,01

V.H. SERVICE SA (in ontbinding)
BE 0427.390.611
Naamloze vennootschap
Avenue Victor Hugo 7, 1420 Braine-l'Alleud,
België 31/12/2011 EUR 58.424 36.800

Ordinary 13.389 99,99 0,0

SPECTOR VERWALTUNG
DE214116205
Buitenlandse onderneming
Laufamholzstrasse 171, 90482 Nürnberg,
Duitsland 31/12/2011 EUR -408.112 -45.975

Ordinary 500.000 100,0 0,0

PHOTO HALL MULTIMEDIA (in faling)
BE 0477.890.096
Naamloze vennootschap
Lusambostraat 36, 1190 Vorst, België 31/12/2011 EUR 20.140.391 -11.453.909

Ordinary 21.784 99,99 0,01
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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 ........................ 390.000

Met een resterende looptijd of opzegtermijn van
hoogstens één maand ............................................................................. 8686 ........................ 390.000

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. VOL 5.6BE 0405.706.755
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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 xxxxxxxxxxxxxxx 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 xxxxxxxxxxxxxx 2.126.737

Aandelen aan toonder en/of gedematerialiseerde aandelen .......................... 8703 xxxxxxxxxxxxxx 34.492.768

Codes
Niet-opgevraagd

bedrag
Opgevraagd,

niet-gestort bedrag

Niet-gestort kapitaal
Niet-opgevraagd kapitaal ................................................................................ (101) ........................ xxxxxxxxxxxxxx

Opgevraagd, niet-gestort kapitaal ................................................................... 8712 xxxxxxxxxxxxxx ........................

Aandeelhouders die nog moeten volstorten
..................................................................................................................... ........................ ........................

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

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

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

Codes Boekjaar

Eigen aandelen
Gehouden door de vennootschap zelf

Kapitaalbedrag ............................................................................................................................... 8721 32.454

Aantal aandelen ............................................................................................................................. 8722 77.271

Gehouden door haar dochters

Kapitaalbedrag ............................................................................................................................... 8731 474.516

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

Bedrag van het te plaatsen kapitaal ............................................................................................... 8746 ........................

Maximum aantal uit te geven aandelen .......................................................................................... 8747 ........................

Nr. VOL 5.7BE 0405.706.755
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Codes Boekjaar

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

Zie volgende pagina.
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AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEI4ING OP DE DATU IV1 VAN DE JAARAFSLUITING,
ZOALS DIE BLIJKT UIT DE KENNISGEV]NGEN D]E DE ONDERNEMING HFEFT ONTVANGEN

Recentste Aantal Yo van
kenn¡çoev¡no Aanrlelen tôtâêl ll l

A. SPECToR COORDINATIECENTRUM NV |s/ogl2ooe 1o15 2t5 2,94o/o

Kwatrechtsteenweq 160, B-9230 Wetteren

B. PARTI¡4AGE BVCVA

Grote Steenweg Zuid 39, 8-9052 Zwijnaarde

C, ALEXANDER PHOTO SA
Boulevard Royal 11, L-2449 Luxemburg

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

E. CONSORTIUM VIT NV, LUTHERICK NV,
MERCURIUS INVÊST NV. ¡4IDELCO NV,
CECAN INVEST NV en ISARICK NV
p/a Doorn¡ksewijk 49, 8-8500 Kortrijk
- VIÏ NV
- LUTHERICK NV
- N4ERCURIUS INVEST NV
- CECAN INVEST NV
. MIDELCO NV
- ISARICK NV
- PHILIPPE VLERICK

F. KORAMIC FINANCE CO¡4PANY N.V.
Ter bede Bus¡ness Center,
Kapel Ter Bede 84, 8-8500 Kortr¡jk

G. GROES Gerard
Straten 15, NL-5688 NJ Oirschot

H. KAESTEKER Et¡enne
Beukenlaan 1, B-9250 Waasmunster

2B/03/2OO9 84 O44 D,23a/o

t5/o9/200a 54 526 0,150/0

1s/o9/20o8 77 27r 0,27o/o

2B/OL/2O09 6 914 244 18,88o/o

1 708 995 4,670/o

2 512 566 6,460/o

2r5 703 O,59o/o

2173 643 5,94o/o

212 500 0,58%
54 765 0,150/o

36 072 0,100/o

3O/LO/20O8 3 933 775 rO,7 4ok

26/10/2008 1 835 000 5,01o/o

24/12/2072 1 950 000 5,33olo

(1) Berekening met als noemer 36 619 505 aandelen - zijnde het totaal aantal uitgegeven aandelen.

Nr. VOL 5.7BE 0405.706.755
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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 445.384

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8812 145.384

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

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

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8842 ........................

Overige leningen ............................................................................................................................ 8852 300.000

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 445.384

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

Nr. VOL 5.9BE 0405.706.755
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Codes Boekjaar

GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)

Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8921 ........................

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8931 ........................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8941 ........................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8951 ........................

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8961 ........................

Overige leningen ............................................................................................................................ 8971 ........................

Handelsschulden ................................................................................................................................. 8981 ........................

Leveranciers ................................................................................................................................... 8991 ........................

Te betalen wissels .......................................................................................................................... 9001 ........................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..................................................................................... 9011 ........................

Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten ............................................................. 9021 ........................

Overige schulden ................................................................................................................................ 9051 ........................

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden ............................... 9061 ........................

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

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

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

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

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 (post 450/3 van de passiva)

Vervallen belastingschulden ............................................................................................................... 9072 ........................

Niet-vervallen belastingschulden ........................................................................................................ 9073 12.105

Geraamde belastingschulden ............................................................................................................. 450 ........................

Bezoldigingen en sociale lasten (post 454/9 van de passiva)

Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ...................................... 9076 ........................

Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten ................................................. 9077 42.192

Nr. VOL 5.9BE 0405.706.755
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Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN

Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
49210000 Toe te rekenen kosten ...................................................................................................................... 95.000

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

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

............................................................................................................................................................................. ........................
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BEDRIJFSRESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Netto-omzet
Uitsplitsing per bedrijfscategorie

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

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

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

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

Uitsplitsing per geografische markt
................................................................................................................... ........................ ........................

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

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

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

Andere bedrijfsopbrengsten
Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende
bedragen ....................................................................................................... 740 ........................ ........................

BEDRIJFSKOSTEN

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

Totaal aantal op de afsluitingsdatum ............................................................ 9086 2 2

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten .............. 9087 2,0 2,0

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ...................................................... 9088 3.132 3.412

Personeelskosten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen ....................................... 620 152.942 163.149

Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen ........................................ 621 55.899 44.830

Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen ............................. 622 10.685 10.550

Andere personeelskosten ...................................................................(+)/(-) 623 11.442 12.872

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 124.150 ........................

Teruggenomen ......................................................................................... 9113 ........................ ........................

Voorzieningen voor risico's en kosten
Toevoegingen ............................................................................................... 9115 ........................ ........................

Bestedingen en terugnemingen .................................................................... 9116 ........................ ........................

Andere bedrijfskosten
Bedrijfsbelastingen en -taksen ...................................................................... 640 1.818 3.149

Andere .......................................................................................................... 641/8 80.119 87.898

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 ........................ ........................
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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 46.973 71.479

Teruggenomen ............................................................................................. 6511 55.656 ........................

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 ....................................................(+)/(-) 1.780 3.261

Minderwaarde op realisatie vlottende activa .......................................(+)/(-) 26.282 0

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

Boekjaar

UITZONDERLIJKE RESULTATEN

Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke opbrengsten
............................................................................................................................................................................. ........................

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

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

Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke kosten
............................................................................................................................................................................. ........................

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

............................................................................................................................................................................. ........................
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BELASTINGEN EN TAKSEN

Codes Boekjaar

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

Belastingen op het resultaat van het boekjaar .................................................................................. 9134 96

Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen .................................................................. 9135 96

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 ................................................................................................................(+)/(-) 62.962.687

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

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

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

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

Codes Boekjaar

Bronnen van belastinglatenties
Actieve latenties ................................................................................................................................ 9141 21.863.691

Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten ...................... 9142 21.863.691

Andere actieve latenties
................................................................................................................................................... ........................

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

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

Passieve latenties .............................................................................................................................. 9144 ........................

Uitsplitsing van de passieve latenties
................................................................................................................................................... ........................

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

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

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE

VAN DERDEN

In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde
Aan de onderneming (aftrekbaar) ................................................................. 9145 112.374 118.942

Door de onderneming ................................................................................... 9146 124.369 128.285

Ingehouden bedragen ten laste van derden als
Bedrijfsvoorheffing ........................................................................................ 9147 65.306 70.263

Roerende voorheffing ................................................................................... 9148 ........................ ........................
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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) 65.014.523 127.975.608

Deelnemingen ............................................................................................... (280) 64.569.140 127.530.225

Achtergestelde vorderingen .......................................................................... 9271 445.383 445.383

Andere vorderingen ...................................................................................... 9281 ........................ ........................

Vorderingen op verbonden ondernemingen ................................................. 9291 26.983 2.092.807

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

Op hoogstens één jaar ................................................................................. 9311 26.983 2.092.807

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

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

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

Schulden .......................................................................................................... 9351 454.898 454.779

Op meer dan één jaar ................................................................................... 9361 445.384 445.384

Op hoogstens één jaar ................................................................................. 9371 9.514 9.395

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 66.013 1.158.381

Andere financiële opbrengsten ..................................................................... 9441 ........................ ........................

Kosten van schulden .................................................................................... 9461 21.884 32.114

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

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

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

............................................................................................................................................................................. ........................
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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 44.068

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

Andere controleopdrachten ............................................................................................................... 95061 2.975

Belastingadviesopdrachten ............................................................................................................... 95062 ........................

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten ......................................................................... 95063 1.450

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
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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. VOL 5.17.1BE 0405.706.755

First - VOL2013 - 28 / 59



SOCIALE BALANS

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

STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN

WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN
INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER

Tijdens het boekjaar Codes Totaal 1. Mannen 2. Vrouwen

Gemiddeld aantal werknemers
Voltijds ..................................................................................... 1001 1,8 ........................ 1,8

Deeltijds ................................................................................... 1002 0,3 ........................ 0,3

Totaal in voltijdse equivalenten (VTE) ..................................... 1003 2,0 ........................ 2,0

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren
Voltijds ..................................................................................... 1011 2.804 ........................ 2.804

Deeltijds ................................................................................... 1012 328 ........................ 328

Totaal ....................................................................................... 1013 3.132 ........................ 3.132

Personeelskosten
Voltijds ..................................................................................... 1021 193.898 ........................ 193.898

Deeltijds ................................................................................... 1022 37.070 ........................ 37.070

Totaal ....................................................................................... 1023 230.968 ........................ 230.968

Bedrag van de voordelen bovenop het loon ........................... 1033 46 ........................ 46

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

Gemiddeld aantal werknemers in VTE ......................................... 1003 2,0 ........................ 2,0

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ...................................... 1013 3.412 ........................ 3.412

Personeelskosten ......................................................................... 1023 231.401 ........................ 231.401

Bedrag van de voordelen bovenop het loon ................................. 1033 88 ........................ 88
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WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN
INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER (vervolg)

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar
Codes

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

Aantal werknemers .................................................................... 105 1 1 1,8

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ................................. 110 1 1 1,8

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 1 1 1,8

lager onderwijs .................................................................... 1210 ........................ ........................ ........................

secundair onderwijs ............................................................ 1211 ........................ ........................ ........................

hoger niet-universitair onderwijs ......................................... 1212 1 ........................ 1,0

universitair onderwijs .......................................................... 1213 ........................ 1 0,8

Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel ..................................................................... 130 ........................ ........................ ........................

Bedienden ............................................................................... 134 1 1 1,8

Arbeiders ................................................................................. 132 ........................ ........................ ........................

Andere ..................................................................................... 133 ........................ ........................ ........................

UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE ONDERNEMING GESTELDE PERSONEN

Tijdens het boekjaar

Codes

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

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen .................................................................. 150 ........................ ........................

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ........................................................................ 151 ........................ ........................

Kosten voor de onderneming ......................................................................................... 152 ........................ ........................
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TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

INGETREDEN
Codes

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

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

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 de DIMONA-verklaring
aangegeven of een in het algemeen 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 ........................ ........................ ........................

Werkloosheid met bedrijfstoeslag ............................................ 341 ........................ ........................ ........................

Afdanking ................................................................................. 342 ........................ ........................ ........................

Andere reden ........................................................................... 343 ........................ ........................ ........................

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

Codes Mannen Codes Vrouwen

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten
laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers ....................................................................... 5801 ........................ 5811 1

Aantal gevolgde opleidingsuren .................................................................... 5802 ........................ 5812 12

Nettokosten voor de onderneming ................................................................ 5803 ........................ 5813 1.855

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding .............. 58031 ........................ 58131 1.855

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

Nr. VOL 6BE 0405.706.755

First - VOL2013 - 32 / 59



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:
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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.

De deelnemingen in verbonden ondernemingen worden onderworpen aan een "impairment test" gebaseerd

op projecties van de toekomstige vrije kasstromen van de betrokken entiteiten, het onderliggende

businessplan houdt rekening met de wijzigende marktomstandigheden.

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.
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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.
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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 iet-geconsol ideerde jaarreken i ng 2012
van de Raad

ACTIVA PER 3l DECEMBFR 2012

De vaste act¡va dalen met 62.975.667 EUR/ ¡n hoofdzaâk als gevolg van de dal¡ng van de
linanciêle vaste activa met 62,961.085 EUR door voornamelìjk:

- de volledige afwaardering van de deelnem¡ng in Photo Hall Multimedia NV tengévolge van de falÌng
op 7 december 2012 ten bedrage van 39,629,383 EUR

- de waa rdevermindering op de deeìneming in smartphoto services NV naar aanleidlng van
de jaårlijkse beoordeling of er een ¡nd¡catie is die wijst op een bijzonder waardeverminderingsverlies
van een financiéel vast actief. De deelnem¡ngen in verbonden ondernem¡ngen worden
Jôarl¡jks onderworpen aan een "impairment têst" gebaseerd op project¡es van de
toekomstige vr¡je kasstromen van de betrokken entiteiten; het onderlìggende businessplan
houdt rekening met wìjzigende marktomstand¡gheden. Op basis van deze analyse werd er
geoordeeld dat er een waardevermíndering van 23.331.702 EUR tot uitÍng d¡ent gebracht
te worden.

De vlottende activa dalen mel 279.227 EUR tengevolge van :

- de daling van de vorderingen op ten hoogste één jaar met 2.029.189 EUR voornamelijk
naar aanle¡ding van de terugbetaling door smartphoto serv¡ces NV van de
kortetermijnleninq (-2.O00.000 EUR);

- de daling van de rubriek'Geldbeleggingen' met 386,909 EUR, aangezien er door de lage
marktrente werd beslisL om geen termijnplaatsing af te sluiten.

- de stijging van de liquide mÌddelen meL 2.f47,19I EUR als gevolg van de hierboven
aangehaalde terugbetaling van de kortetêrm ij nlening door smartphoto services NV alsook
de beslissing om geen terrn¡jnplaatsing af te sluiten.

Overeenkomstig artikel 624 vân het Wetboek van Vennootschappen d¡ent gemeld te worden dat
de vennootschap per eind 2012 zevenenzeventig duizend tweehonderd éénenzeventig Q7.277)
eigen aandelon bezit. ln 2012 werden er geen eigen aandelen aangekocht.

De volgende dochte rondernem ingen van Spector Photo Group NV houden aandelen Spector Photo
Group aan : - Alexander Photo SA: 54.526

- Spector Coörd inatiecentru m NV: 1,075,275,

Gezamenl¡jk betreft het dus I 207 072 eigen aandelen, die 3,29630/o van het totaal aantal
bestaande aandeìen (36 619 505 aandelen) vertegenwoord igen.
De e¡gen aandelen zijn gewaardeerd tegen de treurskoers per 31 decembet 2012, z¡jnde O,42
EU R.
Het pakket eigen aandelen dat door Spector Photo Group NV word! aangehouden,
vertegen$,/oordigL een nettobedrag van 32.454 EUR en ¡s opgenomen onder de rubriek
'Geld belegg ing en',

PASSIVA PER 31 ÞECEMBER 2012

Het e¡gen vermogen dâalt met 63,275.54f EUR voornamel¡jk als gevolg van het verl¡es van het
bo ekja a r,
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REsIJ LIATF N RËKENIN G

De activ¡teit van Spector Photo Grouþ NV bestaat hoofdzakelijk uit het verlenen van
ondersteunende diensten op het vlak van managemen!.

De lichte st¡jging van het bedrijfsverl¡es met 41,726 EUR betreft de comb¡natie van enzerz¡jds de
daling van de bed rjjfsopbrengsten met 66.561 EUR, en anderzljds de daling van de bedr¡jfskosten
met 24.835 EUR,

Het positief financiëel resultaat bedraagt 23.065 EUR. De inbreng ìn kapitaal van de
l'inâncieringen aan Photo Hall Multimed¡a NV en smartphoto serv¡ces NV in 2011 verklaren de
daling van de opbrengsten uit vlottende actlva met 1.095.460 EUR.

De uitzonderlijl(e kosten hebben betrekk¡ng op de waa rdeverm ìnder¡ngen díe werd geboekt op de
deelneming in Photo Hall Multlmedla NV (39.629.383 EUR) en smartphoto services NV
(23.331.702 EUR).

Dit alles resulteert ln een verlies van het boekjaar van 63.275.541 EUR,

EESTEMMING VAN HET RESULTAAT

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

Te bestemmen verlies van het boekjaar : - 63,275.541 EUR
Overgedragen winst van het vor¡ge boekjâar : 56.022.345 EUR
Over te dragerì verlies : - 7.253.196 EUR

VERGOEDING VAN HEI COÍ-LEGE VAN COMMISSARISSEN

Voor prestaties die buiten hun mandaat vielen, ontv¡ng het College van Commìssar¡ssen ¡n 2012
een vergoeding van 4,425 EUR.
Het betrof voornamel¡jk werkzaamheden met betrekking tot de rapporterìng âan het FSMA
(Autor¡te¡t voor Finânc¡ële Diensten en lvlarkten).

WAARDERING IN CONTINUÏTEfT
Uit de balans opgesteld per 31 december 2012 blijkt een oveTgedragen verfies van 7.253.196
EUR zodat artikel 96, 60 van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing ¡s,

De Raad van Bestuur is de men¡ng toegedaan dat het geleden verlies, gezien de solvabiliteit en
de f¡nanciële toestand van de vennootschap, de continuiteit niet in het gevaar brengt en meent
derhalve dat de toepassing van de waa rde ringsregels in de veronderstelling van de continuïteit
wordt verantwoord. Er d¡enen dus geen spec¡f¡eke maatregelen genomen te worden.

BESCHRIJVTNG V,1N ÞE VOORNAAMSTE RISICO'S EN ONZEKERHEDEN
De voornaamste risico's en onzekerheden z¡jn opgenomen ¡n de'Verklar¡ng ìnzake deugdelijk
bestuur'onder de t¡tel 'Ris¡cobeheer en ¡nterne controle'.

GEBEURTENISSEN NA BALANSÞÁTUM
Sinds de afsluiting van het boekjaar 2012 hebben er zich geen gebeurten¡ssen voorgedaan die
een belaôgr¡jke invloed zouden kurrnen lrebben op de resultaten van de Vennootschap.

WERKZAAMHEDEN OP GEBTED VAN ONÞERZOEK EN ONTWIKKELING
N iet van toepassing,
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BIJKANTOREN
Spector Photo Group NV heeft geen bijkantoren.

GEERUIK VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN
Spector Photo Group NV maakte ¡n 2012 geen gebrulk van afgele¡de financiële instrumenten.

TOEPASSING VAN ARÌIKEL 526 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
De samenstell¡ng van het Aud¡tcomité voldoet aen de verplichtingen opgenomen in de Wet. in
overeenstemming met artikel 526 Wetboek van vennootschappen is het Aud¡tcom¡té
samengesteld u¡t 3 onafhankelijke leden van de Raad van Bestuur waaTVan minstens één Iid over
de nodige deskundigheid en professìonele ervaring op gebied van boekhouding en audit besch¡kt.

Het Auditcomité is als volgt samengesteld: lvlcM BVBA, vast vertegenwoord igd door de heer Geert
Vanderstappen, Patrick De creve BVBA, vast verteg enwoord igd door de heer Patrick De Greve en
Norbert V€rkimpe BVBA, vast vertegenwoo rd igd door de heer Norbert Verkimpe.
De lìeer Geert Vanderstappen beschikt over de nod¡ge deskund¡ghe¡d en professionele ervaring
óp gebied van boekhouding en audit ingevolge zijn loopbaan en huidige professiônele
werkzaamheden,

VËRKLARING INZAKË DEUGÞELIJK BËSTUUR
Corporate Governa nce Côde
Afwijkingen van de Code
Samenstelling en werking van de Raad van Bestuur
Samenstelling en werk¡ng van de comités
Dagelijkse leÌd¡ng
Evaluatieproces van de Raad van Bestuur/ de comités en individuele bestuurders
Rem u neratieverslag
R¡sicobeheer en ¡nterne contro le
Informat¡e ingevolge art¡kel 14, v¡erde I¡d van de Wet van 2 mei 2007
lnformatie ingevolge artikel 34 K,B. 14 november 2007

CORPORATE GOVERNANCE CODE
Spector Photo Group NV verbindt zich tot het naleven van alle toepâssel¡jke wettelijke bepal¡ngen
¡nzake Corporate Governa nce.

Het Koninklijk Beslu¡t van 6 juni 2010 (gepubliceerd in het Beìgisch Staatsb¡ad op 28 juni 2010)
bepaalt dat de Belgische Corporate Governance Code 2009 ("de Code"), van toepassing op de
verslagjaren die aanvangetì op
1 januar¡ 2009 of later, als enige code geldt ¡n de zin van artikel 96 S 2 van het Wetboek van
ve n nootscha ppen, Spector Photo Group NV hanteert deze code als referentiecode. De Code is
beschikbaar op de website van de Comm¡ssie Corporate GoveTnance/
www,côrDorateaovernancecomm¡ttee. be.
De voornaamste aspecten van het corporate gove rna nce- beleid van Spector Photo Group NV
worden weergegeven ¡n het Corporate Governance Charter dat geraadpleegd kan worden op de
websile W.Wlls!.9çtolpl1olggle-Up"çqm. Het Corporate Governânce Charter wordt op regelmatige
t¡jdstippen geactualiseerd.

AFWIJI<INGEN VAN DE CODE
conform het'pas toe of leg uit'-principe ('comply or expla¡n') worden hierna de verklarìngen van
de afw¡jkingen van de Code omwille van de spec¡f¡eke structuur van de vennootschap en de aard
van de act¡v¡te¡ten opgenomen:

De samenstell¡ng van het Benoem ¡ngscorî ité ls een afwijking op principe 5.3 van de corporate
Governance Code dle stelt dat het Benoem¡ngscom ité dlent samengesteld te zijn u¡t een
rìeerderheid van onafhankel¡jke n iet-u¡tvoerende bestuurders. De Raad van Bestuur meent
evenwel dat de onafhankelijke beslu¡tvorm¡n9 van de n iet-u itvoerende leden, niet wordt
aangetast, hetgeen de ervar¡ng van de voorblje jaren effectief heeft ultgewezen.

lir'
..\'
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SAMËNS]'ELLING EN WERKING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De llaad van Bestuur is samengesteìd uit 8 leden, waarvan 7 n iet- u itvoerende leden, De rollen en
vera ntwoordelij klleden van de leden van de Raad van Bestuur/ de samenstelling, structuuT en
organisôtie worden gedeta¡lleerd beschreven in het Corporate Gôvernance Charter van Spector
Photo Group NV,

Per 31 deceÍber 2012 w¿s de Rè¡d van Bestuur als volgt sâftìengesteldÌ

Looptijd van de huid¡ge mandaten
Op de Jaarl¡jkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 me¡ 2011 werden de
hìerboven vermelde bestuurders benoemd voor een periode van 3 jaar, tot aan de Jaarlijkse
Algemene Vergader¡ng van Aandeelhouders van 2074, die zal plaatsvinden op 14 me¡ 2014.

De Raad van Bestuur van 18 jun¡ 2012 besliste om de vennootschap TCL NV, vast
ve rtegenwoordÌgd door de heer Tonny Van Doorslaer, te benoemen tot niet-u¡tvoerende
bestuurder via coöptatie tot aan de iaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van
2013. De Raad van Bestuur besì¡ste tevens TCL NV te benoemen tot Voorzitter van de Raad van
Bestu u r,
Aan de Jaarlijkse Algemene Vergader¡ng van Aandeelhouders van I me¡ 2013 wordt voorgesteld
om TCL NV te benoemen tot aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aarrdeelhouders van
2074.,

Geen enl<el lid van de Raad van Bestuur heel"t l"am¡liale barlderì met andere leden van de
bestuurs-, le¡dlnggevende of toezichthoudend e organen vän de vennootschap.

Een uitvoerende en zeven n iet-u ¡tvoerende bestuurders waarvan drie onafhankelijke
bestu u rders
De Raad van Bestuur beschouwt de volgende feden als onafhankelijke bestuurders:
¡ MCM BVBA, vast vertegenwoord igd door de heer Geert Vanderstappen;
. Patr¡ck De Greve BVBA, vast vertegenwoord igd door de heer Patrick De Greve;
. Norbert Verkimpe BVBA, vast vertegerìwoo rd igd door de lìeer Norbert Verk¡mpe.

De Algemene Vergader¡ng van Aandeelhouders van 11 mei 2011 heeft de onafha nkelijkheid
bekraclìtigd van MCM BVBA, Patrick De Greve BVBA en Norbert Verkimpe BVBA, alsook hun vaste
ve rtegenwoord ¡gers, in overeenstemming met art¡kel 524 I4 van het wetboek van
ven nootschappen.

Aan de Algemene Vergader¡ng vân Aandeelhouders van I mei 2013 wordt voorgesteld om Fovea
BVBA, vast vertegenwoord igd door mevrouw Katya Degr¡eck, te benoemen als n iet-u itvoerende,
onafhankelijke bestuurder tot aan de 

^lgemene 
Vergadering van Aandeelhouders van 2014.

Met de benoeming van VIT NV, verteg enwoord igd door mevTouw Katrien Mattelaer,en het

€
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voorstel tot benoerning van Fovea BVBA, vast vertegenwoorcligd door mevTouw l(atya Degr¡eck,
heeft de Raad van Bestuur reeds inspanningen genonren om genderdìversiteit te bekomen b¡nnen
de Raad van BestuuT.

Bestu u rsm andaten bii andere vennootschappen
De korte blografie van de leden van de Raad van Bestuur, terug te vinden in het Jaarverslag 2012
over de geconsol¡deerde c¡jl'ers, bevat telkens ook hun voornaamste bestuu rsma ndaten bij andere
ven nootscha ppen.

fnterne nlaatregelen ter bevordering van goede corporate governâ nce- pra ktij ken
Op bas¡s van de indicatieve publicatÌeschenla's vooT 2013 heeft de Raad van Bestuur voor zichzelf
de volgende "gesloten periodes" vastgelegd:
. van B apr¡l 2013 tot en met 10 me¡ 2013/
. van 29 juli 2013 tot en met 30 augustus 2013,
. van 24 september 2013 tot en met 25 oktober 2013,
" van 6 februari 2014 tot en met 7 maart 2014.

Insiders worden geïnformeerd omtTent de gesloten periodes en de daarmee samenhangende
wettel¡jke en bestuursrechtelijke plichten die verbonden z¡jn aan het misbruik of de ongeoorloofde
verspreiding van vertrouwelijke ìnfô rmat¡e.

De personen met leidinggevende verð n twoordel¡jkhe¡d en nauw met hen gelieerde personen
worden geinformeerd omtrent de verplichting om de toezichthouder, het FSMA, op de hoogte te
brengen van persoonlijke transact¡es ln financiële instrumenten van de Vennootschap buiten de
sperperiodes.

ActiviteitenveÌslag van de Raad van Bestuur ¡n 2012
In 201.2 vonden 12 vergaderingen plaats, onder het voorzìtterschap van de heer Tonny Van
Doorslaer.

Eén vergadering behandelde voornamelijk het þudget voor 2012, twee vergaderingen handelden
vooral over de vaststelling van de jaarrekeningen per 31 december 2011 en de haìfjaarlÍjkse
reken¡ngen per 30 juni 2012. De vergaderingen van 11 april 2012, B mei 2012 en 21 mei 2012
handelden over de wijziging van de waarder¡ngsregels en de aangepaste geconsol¡deerde cijfers
over 2011 inzake de extern verworven klantenrelaties, Op de overige vergaderingen boog de
Raad van Bestuur zich voôral over de per¡od¡eke rapportering rond de resultaten van de groep, de
financièle situatie van de onderneming, de inve ste r¡ngsstrateg ie en de aanbevelingen door de
comités van de Raad van Bestuur zoals de wijzigingen op bestuursvlak, de samensteìling vän de
comités en de jaarlijkse beoordel¡ng van de u¡tvoerende bestuurders. De Raad van Bestuur
beraadsfaagt onder meer over de strategie en de gang van zaken per divlsie, over de
managementstructuur, over voorstellen tot acquisit¡es of afsplitsingen, Meer specil'iek werd ¡n
2O!2 de situatie van de Photo Hall Group, het standpunt van het bankensyndicaat en vervo¡gens
de procedure van gerechtelijke reorgânisatie onder de Wet op de Cont¡nuiteit van Ondernemingen
u itvoe ri9 besproken,

Op 96 mogel¡jke aanwezigheden ( 12 vergaderingen x I bestuurders) waren er 6
ve ron tschu Id igingerì. De heer Luc Vansteenkiste en de heer Geert Vanderstappen hebben z¡ch 1

maal verontschuldigd en de heer Phìlippe Vlerick heeft zich 4 maal verontsch u ld¡gd. Hoewel de
statuten vermelden dat de besliss¡ngen bij meerderhe¡d van de stemmen genomen dienen te
worden, nam de Raad van Bestuur ¡n 2012 alle besl¡ssingen bij volledige consensus.

Bela n genco nflict
Tegenstrijdig belang van vermogensrechte l¡jke aard van de bestuurders in toepass¡ng van artikel
523 van het Wetboek van ven nootscha ppen.

In 2072 heeft de Raad van Bestuur de procedure voorgeschreven door art¡kel 523 van het
Wetboek van vennootschappen gevolgd in de Raad van Bestuur van 4 december 2012. Het
relevante gedeeìte van de notulen van de desbetreftênde Raad van Bestuur volgt h¡erna.

Met betrekking tot de Raad van Bestuur van 4 december 2012: 6
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"Verklâring bestuurders
De heer Stef De corte verklaart dat hij met betrekk¡ng tot agendapunt 6 getroffen worden dooT
een bela ngenconflict aangezien dient beslist te worden over de ondertekening van een 'Hold
Harmless Ag reement' tussen Spector Photo Group NV enerzìjds en Stef De corte en Acortis BVBA
anderz¡jds. Dergelijke overeenkomst betreft de vrijwaring vânwege Spector Phol"o Group NV van
de eventuele bestuurdersâansprakelijkheid van Stef De corte en Acortis BVBA (met als vaste
vertegenwoord iger Stef De corte). Bijgevolg dient de procedure opgenomen in artikel 523 van
het Wetboek van Vennootschappen nageleefd te vrorden. De heer De corte zal dan ook na de
besllsslngen over de agendapurìten 1 tot 5 de vergadering verlaten.

De commíssar¡ssen zullen op de hoogte gebracht woTden van het belângenconfl¡ct.

Beraadslag ing en Beslu it
6. Onderteken¡ng van de'Hold Harmless Agreements'

De heer Stef De corte verlaat de vergader¡ng.

Een ontwerp van de "Indemn il'icat¡on and Hold harmless agreement" tussen Spector Photo Group
NV en de volgende partijen werd aan de leden van de Raad van Bestuur overgemaakti

Stef De corte en Acortis BVBA, vast verteg enwoordigd door de heer Stef De corte
Lucien Bohné
Karl Bosmans
Johan Dierickx

De overeenkomsten betreffen de vrijwaring vanwege Spector Photo Group NV van de
aa nsprakelij kheid van de bestuurders en hun vaste ve rteg enwoord igeTs voor de uitoefening vaß
hun mandaat in één of meerdere vennootschappen van de groep.
Voor wat betreft dê overeenkomst met Stef De corte en Acortis BVBA (vertegenwoord igd door
Stef De corte), is het ¡nderdaad zo dat Stef De corte en/ol'Acortis BVBA ¡n veel versch¡llende
vennootschappen van de groep een mandaat opnemen/ het weze als bestuurder, zaakvoerder of
vaste vertegenwoord iger. N¡ettegenstaa nde het feit dat een verzeker¡ng werd aangegaan
betreffende bestuurdersaansprakelijkhe¡d, bestaat er steeds de kans dat de verzekering om één
of andere reden niet zou tussenkomen. De bedoeling van de vr¡jwa r¡ngsovereen kom st is om de
bestuurder/vaste vertegenwoord¡ger ook in deze gevallen dekking te verlenen, uitgaande van de
veronderstell¡ng van uitvoerinq van het mandaat als een goede hu¡svader.
Dergel¡jke overeenkomst is belangr¡jk om de desbetreffende bestu u rd e rslvaste
vertegenwoord igers te blijven motiveren om ven nootscha psmandaten op te nemen/ hetgeen
noodzakelijk is om voldoende d¡vers¡te¡t aan bestuurders b¡nnen de groep te kunnen garanderen.
Het sluiterì varr dergef ijke overeenkomsten is common pract¡ce ¡n de o nderne m ingswereld.

Na beraadslaging besl¡st de Raad van Bestuur de ontwerpen van de "Indem n ifícat¡on and Hold
Harmless Agreements" tussen Spector Photo Group NV en de hierboven vermelde partijen goed
te keuren en tot ondertekening ervan over te gaan.
De orìderteken¡ng van deze overeeDkomste0 heeft geen negatieve (onmiddell¡jke)
vermôgensrechtelij ke gevolgen voor de Vennootschap.

De heer Stef De corte vervoegt opnieuw de vergadering."

Tijdens het boekjaar 2012 heeft zich geen sltuâtie voorgedaan als bedoeld in artikel 524 van het
Wetboek van ven nootschappen.

SA[4ENSTELLING EN WFRKING VAN DE COMITÉS

De Raad van Bestuur heeft drie comités: een Auditconlité, een Benoemìngscom ité en een
Rem uneraiiecomité.

De reglementen van deze comités zijn opgenomen in het Corporate Governance Charter

Auditcomité

,/
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Samenstelling vân het Auditcomité
De volgende leden van het Auditcorl¡té z¡jn benoemd tot aan de Jaarl¡jkse Algemcne Vergadering
van Aandeelhoude¡s van 2074, die zal plaatsv¡nden op 14 mei 2014:
. MCM BVBA, vast vertegenvvoord igd door de heer Geert Vanderstappen, onafhankelijk

bestuurder en voorzitter van het cotnité;
. Patrick De Greve BVBA/ vast veltegenwoord ¡gd door de heeI Patrick De Greve/ onafhankelijk

bestu urder;
ô Norbert Verkimpe BVBA/ vast vertegenwoord igd door de heer Norbert Verkimpe, onafhankelijk

bestu u rder.

Het Auditcomité is uitsluìtend samengesteld uit onafhankelijke, n ¡et-u ¡tvoerende bestuurders en
voldoet hiermee aan de vereisten van samenstelling d¡e z¡jn vernreld in de Belgische Corporate
Governance Code en aan artikel 526 b¡s van het Wetboek van ven nootschappen,

Tevens in overeenstenr ming met art¡kel 526 bis van het Wetboek van vennootschappen beschikt
minstens één líd van het Auditcomité over de nodige deskur'ìd¡gheid en professlonele ervaring op
gebied van boekhouding en audit. De heer Geert Vanderstappen, onêfhankelijk en n¡et'uitvoerend
bestuurder, beschikt over de nodige deskundighe¡d en professionele ervar¡n9 op gebied van
boêkhouding en aud¡t ingevolge zijn loopbaan en huidige professionele werkzaamheden,

Activite¡tenverslag van het Auditcom¡té in 2012
llet Aud¡tcomité kwam 7 maal samen ¡n 2012. Twee vergaderingen waren voornamel¡jk gew¡jd
aan het nazicht van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2011 en de halfjaarlijkse
gèconsolideerde c¡jfers per 30 juni 2012. Eén vergadering was gewijd aan de jaarfijkse
"impairment testen overeenkomstig IAS 36" met betrekking tot de geident¡ficeerde
kasstroomgenererende eenheden om na te gaan of een bijzonder waa rdeverm inderingsverl¡es
dient te worden opgenomen, Eén vergadering was voornamelijk gewijd aan de interne controles
en risicobeheerssystemen.
De vergader¡ngen van I meí 2012 en 21 mei 2012 behandelden de wijziging van de
waa rderingsregels en de aangepaste geconsolideerde cijfers over 2011, evenals de vergel¡jkende
c¡jfers over 2010, ¡nzake de extern verworven klantenrelaties. Tevens beraadslaagde het
Audltcomité zich over de sìtuatie van de Photo Hall croup en in het b¡jzonder over de
gerechlelijke reorgan¡satie onder de Wet op de Continuìtiet van Ondernemìngen, gevolgd door de
faillietverklaring alsmede de impact hiervan op de geconsol¡deerde c¡jfers. Andere belangrijke
agendapunten van het com¡té waren de status van de projecten inzake interne controle en
r¡sico be heerssystemen / het programma, de activ¡te¡ten, de evaluat¡e en de beoordeling van de
taakomsch rijving van de interne audit en kwesties inzake financiële rapportering volgens IFRS.

Alle leden van het Aud¡tcomité woonden de vergader¡ngen blj. Dit betekent dat op 21 mogelijke
aanwezigheden (7 vergaderingen x 3 leden) er geen enkel lid van het Aud¡tcornité z¡ch heeft
vero ntschu ld igd.

Benoemin gsco m¡té
Samenstell¡ng vân het Benoem ¡ng scom ité
De volgende leden van het Benoem ¡ngscomité zijn benoemd tot aan de Jaarlijkse Algemene
Vergadering van Aandeelhouders van 2014, die zal plaatsvinden op 14 mei 201.4:
r VEAN NV, vast vertegenwôo rdigd door de heer Luc Vansteenkiste, voorzitter van het comité,

n iet-u itvoerend bestu u rder;
. De heer Phif¡ppe Vler¡ck/ niet-uitvoerend bestuurder;
. De heer lonny Van Doorslaer, niet-uitvoerend bestuurder.

De sarrenstelling van het Benoemìng sco m ité is een afw¡jking op princ¡pe 5.3 van de Cofporate
Governance Code die stelt dat het Benoem ingscom¡té d¡ent samengesteld te zljn u¡t een
meerderheid van onafhankelijke n¡eL-u¡tvoerende bestuurders, De Raad van Bestuur meent
evenwef dat de onafhankelijke besluitvorming van de niet-u ¡tvoerende leden n¡et wordt
aangetast/ hetgeen de ervaring van de voorbije jaren effect¡ef heeft uitgewezen.

Activite itenverslag van het Benoem ingscom ité in 2012
llet Benoemingscomité doet voorstellen betreflende de evaluatie en herbonoeming vðn
bestuurders, evenals de benoeming en introduct¡e van nleuwe bestuurders.
In 2072 kwam het Benoom ingscom ité 2 maal samen ên behandelde in het bijzonde, O".ù,

, '' \:'
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wijzìgingen op bestuursvlak. f\,]eer l)epaald werd het ontslag van de he€r Tonny Van Doorslaer als
gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap/ alvorens te worden aanvaard door de Raad van
Bestuur/ besproken binnen het Benoerningscom ité. Het Be noem ingscom ¡té stelde aan de Raad
van Bestuur van 7 juni 2012 voor om de heer Stef De corte te benoemen tot gedelegeerd
bestuurder voor de gehele looptijd van zijn mandaat als bestuurder. Aan de Raad vân Bestuur
van 18 jun¡ 2012 stelde het Benoemingscomité voor om het ontslag van de heer Tonny Van
Doorslaer als bestuurder van de Vennootschap te aanvaarden en stelde voor om de
vennootschap TCL NV, vast vertegenwoord igd door de heer Tonny Van Þoorslaer, te benoemen
tot niet-uitvoerend bestuurder via coöptat¡e.

Alfe leden woonden de vergãder¡ngen bij,

Rem u neratiecomité
Samenstelling van het Remuneratlecomlté
De volgende leden van het Remu nera!iecom ¡té z¡jn benoemd tot aan de Jaarlijkse Algemene
Vergadering van Aandeelhouders van 2014, die zal plaatsv¡nden op 14 mei 2014:
. De heer Philippe Vlerlck, voorzltter van het comité, n¡et-u¡tvoerend bestuurder;
. MCM BVBA, vast vertegenwoord¡gd door de heer Geert Vanderstappen, onafhankel¡jk, niet-

uitvoerend bestu u rder;
. Patr¡ck De Greve BVBA, vast vertegenwoor¡9d door de heer Patr¡ck De Greve, onafhankelijk,

nlet-u¡tvoerend bestuurder.

De samenstelling van het Remu nerat¡ecom¡té voldoet aan de vereisten van artikel 526 quater 5 2

van het wetboek van vennootschappen en de principes van de Corporate Governance Code 2009.

Activ¡le¡tenverslag van het Remu nera t¡ecom ¡té in 2012
Het Remu neratiecom ité kwam 2 maaì samen ¡n 2012 en behandelde onder meeT het algemene
ve rgoed ¡ngsbele¡d en de individuele vergoed¡ngen voor het uitvoerend management. Hierbij werd
rekening gehouden met de wet van 6 april 2010 tot versterk¡ng van het deugdelijk Þestuur bÌj
genoteerde vennootschappen zoals de bepalingen inzake remuneratieverslag en de nieuwe
cr¡teria voor de toekenning van een vergoeding aan het u¡tvoerend management en de
verplichtÌng tot spreid¡ng van de variabele vergoeding ln de t¡id.

Op 6 mogelijke aanwezlgheden (2 vergaderingen x 3 leden) was er 1 verontschuld ig ing De heer
Philippe Vlerick heeft z¡ch 1 maal verontschuldigd.

DAGELIJKSE LE]DING

Gedelegeerd Bestuurder
Conform artil(el 19 van de statuten is de bevoegdhe¡d van het dagelijks bestuur gedelegeerd aan
een gedelegeerd bestuurder, De gedelegeerd bestuurder of twee gezämenlijk optredende
bestuurders verLegenwoord igen de onderneming ¡n rechte en feìte. De Raad van Bestuur van
Spector Photo Group NV van 7 jun¡ 2012 heeft het ontslag aanvaard van de heer Tonny Van
Doorslaer als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en heeft het voorstef van het
Benoemingscomité aanvaard om de heer Stef De corte te benoemen tot gedelegeerd bestuurder
van de Ven nootscha p.

Execut¡ve Committee
Tot 7 juni 2012 was het Executive Committee samengesteld uit de heer Tonny Van Doorslaer
(Executive Chairman) en de heer Stel'De corte, lvlanaging Director van de smartphoto Group.

Als gevolg van het ontslag van de heer Tonny Van Doorslaer als u¡tvoerend bestuurder en de
wijziglngen van de structuur van de groep, meer bepaald de overdracht van Hifi Internãt¡onal NV

en bepaalde act¡vabestanddelen van Plroto Hall Mull¡medÌa NV onder de procedure van
gerechtelijke reorganisat¡e volgens de Wet op de Cont¡nuiteÌt van Ondernemingen, gevolgd door
de fa ill¡etverklaring van Photo Hall fr4ult¡med¡a NV, is er geen noodzaak meer voor het bestaan
varì een Execut¡ve Conl m ittee.

B¡j Spector Photo Group ¡s er geen Directiecom¡té in de z¡n van art¡kel 524 b¡s van het Wetboek
/:..(
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van vennootschappen. De Bu¡lengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 1.4 juni
2011 besliste tot invÒeg¡ng van een nieuw ôrtikel in de statuten van de Vênnootschap dat de
Raad van Bestuur machtigt om ¡n de toekomst, ¡nd¡en z¡j d¡t nodig acht/ een DirectÌecomité
overeenì(oms[ig arlikeì 524 bis van het Wetboek van ve n nootsclìappen / op te richten,

EVALUA]IEPROCES VAN DE RAAD VAN BËSTUUR, DE COÍ\4TÎES EN IND1VIDUELÉ BESTUURDFRS

De Raad van Bestuur evalueerde zijn omvang, samenstell¡ng en prestaties; evenals deze van de
comités en de individuele besluurders. Bij deze evâluatie beoordeelt de Raad van Bestuur hoe de
Raad van Bestuur of de comltés werken, wordt nagegaan of de belangrijke onderwerpen grondig
worden voorbere¡d en besproken, worden de prestaties van elke bestuurder geëvalueerd en rr¡ordt
indien nodig de hurd¡ge samenstelling van de Raad van Bestuur of van de com¡tés afgestemd op
de gewenste samenstelllng van de Raad vân Bestuur of van de comités.

REfVIUN ERATIEVERSLAG

Rern un eratiebeleid
Het Rernu neratiecom¡té doet aanbevel¡ngen aan de Raad van Bestuur inzake (i) het
remu neratiebele¡d voor de n¡et-uìtvoerende bestuurders en voor de leden vän het u¡tvoerend
management/ en (ii) het remu nera t¡enívea u voor de n iet-uitvoerende bestuurders en voor de
leden van lìet uitvoerend management. Deze aanbevelingen worden onderworpen aan de
goedkeur¡ng door de Raad van Bestuur err door de aandeelhouders op de Jaarlijkse Algemene
Vergadering.

Remuneratie n ¡et-u¡tvoeren de bestuurders
De niet-uitvoerende bestuurders ontvangen elk een vergoeding van EUR 12 500 per jaar.

TCL NV, vêst ver(eg enwoord lgd door de heer Tonny Van Doorslaer, benoemd tot Voorzitter door
de Raad van Bestuur van 18 juni 2012 v¡a coöptatie/ ontvangt in de hoedanigheìd van Voorzitter
van de Raad van Bestuureen b¡jkomende remunerat¡e van EUR 12 500 perjaar.

Er zÍjn geen aparte vergoedingen voorzlen voor de leden van de comités, behalve voor de drie
n¡et-uitvoerende bestuurders die l¡d zijn van het Auditcom¡té (MCM BVBA, Patr¡ck De Greve BVBA
en Norbert Verkimpe BVBA). in aanvull¡ng op hun algemene jaarlijkse vergoeding, ontvangen zij
hie¡voor elk een jaarlijkse vergoeding van EUR 2 500.

Het totaal aan bestuursveTgoedingen uitgekeerd voor het boekjaar 2012 bedroeg EUR 95 ('000)
en voor het lloekjaar 2011, EUR 98 ('000).

Er beslaat géén overeenkomsl tussen de Vennootschap of haar verbonden ondernemingen en de
n iet- u itvoerende leden van de Raad van Bestuur, die b¡j uittrêdín9 in hun hoedanì9heid als
bestuurder voorziet Ìn enige uitker¡ng,

De n¡et- u ltvoerende bestuurders ontvangen geen prestatìeger¡chte vergoeding, Enkel de heer
Tonny Van Doorslaer, tot 7 juni 2012 gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, kon
intekenen op het Warrantenplan. De bestuurders houden rechtstreeks in totaal 257 52L aandelen
van de Vennootschap aan. Bepaalde bestuurders verteg enwoordigen een andere
refe rentieaandeelhouder, en zijn onrechtstreeks aandeelhouder. Een beeld van deze lndirecte
belangen is te vinden in het overzicht van de aandeelhoudersstructuur.
Enkel uitvoerende bestuurders konden destijds ¡nschrijven op de aandelenopt¡e- en
warrântenplannen. Deze ¡nschrijvingen zìtten vervat ìn de bezoldigìngen en belangen van
uitvoerende bestuurders die worden vermeld (zie verder).
Geen enkefe bestuurder ¡s begunst¡gde van een lening verstrekt door Spector Photo Group NV
noch enige andere verbonden onderneming,

I \''
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Remuneratie van de u¡tvoele¡rde bestuut'ders (in e'0OO)
Leden van het uitvoerend management die lid z¡jn van de Raad van Bestuut ontvangen geen
vergoedinq voor hun l¡dmaatschap van de Raad van Bestuur.

De vergoeding vân de uitvoerende bestuurders wordt bepaald door de Raad van Bestuur op
aan bevel¡ng van het Remu nerat¡ecom¡té.

Bij het bepalen van de vergoedingen vrordt de vergoeding van de leidinggevenden in de Belgische
multinatìonals en middelgrote bedrijven rn aanmerking genomen¡ samen met ¡nterne factoren,
Het basrssalaris is bedoeld als vergoeding voor de functieve ra ntwoord elij kheden, voor bepaalde
competenties en eÍvar¡ng in diens funcl"ie, Dit basissalar¡s wordt vergeleken met verloningen van
vergelìjkbare funct¡es en wordt jaarlijks geëvalueerd,

Een deel van de vergoeding van de huid¡ge uitvoerende bestuurder ¡s prestatiegerelateerd als
aanmoed¡ging om de korte- en la n geterm ijnprestat¡es van de groep te ondersteunen. De
variabele vergoeding is rechtstreeks gebonden aan de verwezenlijking van de doelstelf¡ngen van
de operationele segmenten en van de indiv¡duele doelstellìngen.

De var¡abele bezoldiging wordt bepaald door het Remuneratìecom ité op basis van de l'inânciële
prestatie en het succes van de strategische initiatieven.

De var¡abele bezoldiging behelst een cash bonus die afhankel¡jk is van de gerealiseerde prestaties
van de Vennootschap of de desbetrefl'ende segmenten tegenover de vooropgestelde
doelstellingen.

De doelstellingen z¡jn onderverdeeld in twee categor¡eën: de financiële doelste{lingen, waaronder
de EBITDA van de segmenten waaTvoor vera ntwoordelijk en de nÌet-financ¡èle doelstellingen. De
comb¡natie van deze doelsiellingen zorgen voor een evenw¡chtig geheel waardoor waarde wordt
gecreèerd voor de aandeelhouder, gebaseerd op cash flow en groe¡. Het gewicht tussen de
financìële doelstellingen en de niet-financiële doelstell¡ngen wordt bepaald door de Raad van
Bestuur op voorstel van het Remu nerat¡ecom ité.

lndien een varÌabele vergoeding werd toegekend op basis van onjuiste financiëìe gegevens, dan
is er contractueel n¡et specifíek voorz¡en in een terugvorder¡rìgsrecht ten gunstê van de
Ven nootschap.

De totale vergoed¡ng voor de uitvoerende bestuurders over het boekjaar 2012 bedraagt
EUR 499 ('000),

De remuneratiecomponenten voor de uitvoerende bestuurder-s z¡jn h¡erna weergegeven. Er zìjn
geen waarborgen of feningen verstrekt door Spector Photo Group NV of aanverwante
ondernemingen aan de u¡tvoerende bestuurders.

Losstaand van hun remuneratie, houden de heren Van Doorslaer en De corte op datum van 31
december 2012 ook aandelen Spector Photo Group NV aan (details z¡jn te v¡nden in de beknopte
biograf¡e van de leden van de Raad van Bestuur).

Bezoldigingen en belangen van de uitvoerende bestuurders (in c'000)

Uiivoerend bestu u rder

Vaste
remu ne ratie
- corn ponent
(1)

Var¡abele
remunerat¡e.
comPonent
l1\ ¡/r\

Pensioen-
bijd rag e n

Overige
remu neratie-
cômponenten
(4\

Aa nta I

warra nten
(u itoefen prijs
oer warrant) l5l

Tonny Van Doorslâer
Uitvoerend bestuurder tot 7

75 2 400 000 (FUR 3,36)

Stef De corte 318 9B o 150 000 (EUR 3,36)
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(1) t<ost ôatl de ôndenrerning, m.a,w. bruto bedrag inclusÌet bijdragen voor soc¡ale zel(erheid
(werknemer cn werkgever).
(2) De variabele component wordt trepaald in functie van een boñusplan dat elk jaar door het
Rem u nerat¡ecom ité wordt vastgesteld. Dit bonusplan bevat financ¡êle en niet-financlële
doelstell¡nge n.
(3) Pensioenbijdragen op basis van toegezegde- b¡jdrag en reg elingen (vaste bijdÍagen aan
ve rze ke ringsinstellingen)
(4) De over¡ge componenten verwijzen naar de kosten voor verzekeringe¡ì en de geldwaarde van
de andere voordelen ¡n natura (o n kostenvergoed ingen, bedr¡jfswagen,...).
(5) Voor de uitoefen per¡odes I zie verder.

lnformatie over het rem u neratiebeleid voor de komende twee boekjaren
B¡j de bel)aling van het rem u nerat¡ebeleid wordt rekening gelrouden met de Belg¡sche Wet van 6
apr¡l 2010/ die onder meer bepaalt dat ¡nd¡en de toegekende bonussen meer dan 25olo van de
totale vergoed¡ng uitmaken/ de helft van de bonussen, gespreid moeten worden uitbetaald en
onderworpen zijn aan meerja rendoelstellingen of -cr¡teria.

Vertrekvergoedingen van het management
Op de Raad van Bestuur van 7 juni 2012 stelde de heer Tonny Van Doorslaer z¡jn mandaat' van
gedelegeerd bestuurder ter besch¡kking, De Raad van Bestuur aanvaardde het ontslag van de
heer Tonny Vân Doorslaer als gedelegeerd bestuurder en aanvaardde he! voorstel van het
BenoemÌngscom ité om de heer Stef De cor[e te benoenìen tot gedelegeerd bestuurder van
Spector Photo Group NV.
De Raad van Bestuur beslìste tevens dat de heer Tonny Van Doorslaer ( niet- u itvoerend )
voorz¡tter van de Raad van Bestuur bl¡jft voor de gehele loopt¡jd van zijn mandaat als bestuurder,

Gezien het vrijw¡llig vertrek van de heer Tonny Van Doorslaer als uitvoerend bestuurder werd er
geen vertrekvergoed¡ng uitgekeerd door de Vennootschap,

Tussen de heer Stef De corte en de Vennootschap bestaðt er een overeenkomst die - enkel bij
uittreding op verzoek van de Vennootschap - voorziet in een finänciêle compensat¡e van 12
ma a nden.

RISICOBEHEER EN INTERN E CONTROLE
De Raad van Bestuur baseert z¡ch voor het toezicht op de goede functionering van de
r¡sìcobeheers- en ¡nterne controlesystemen op het Auditcomité.

De interne controle- en ris¡cobeheerssystemen b¡eden redel¡jke zekerheid betrefl'ende het
verwezenlijken van de doelstellingen, de betrouwbaarheid van de financiële verslaggev¡ng en de
naleving van de toepasselijke wetten en reglementen.
Het beheer van risico's vormt een integraal deel van de manier waarop de groep wordt geleid, De
groep heeft maatregelen genomen - en zaf dat blijven doen - met het oog op een zo doeltreffend
mogelÍjke beheersing van risico's, Er kan echter geen zekerhe¡d worden gegeven dat de genomen
maatregelen volledig effic¡ënt zullen zijn in alle mogelijke omstandigheden en daarom kan nìet
worden uitgesloten dat sommige r¡sico's niet zouden voorkomen en daarbij eventueel invloed
kunnen uitoefenen op de Vennootschap, Andere risico's waar de Vennootsclìap op dit ogenblik
geen weet van heeft ol' die thâns als niet wezenlijk worden beschouwd, zouden een negatieve
invloed kunnen hebben op de Vennootschap of op de waarde van haar aandelen.

De analyse van de ris¡co's rondom het pfannen, organ¡seren, sturen en controleren van de
act¡viteiten werd verder uitgewerkt en gestructureerd. Dit Enterprise Risk Management (ERlvi)
project behelst het risicoma nagement op financ¡ële, strateg¡sche en operationele gebieden om zo
de kans op risico's te minimal¡seren. Dit houdt in dat de bedr¡jfsrisìco's op systematische w¡jze
worden geïdent¡Ficeerd/ afgewogen en beheerst, zodat het r¡sicoprofiel aansluit b¡j de
r¡sicobereid heid, lJet FRM project wordt opgevolgd door het Auditcomité. Het ERM systeem zal na
¡mplementatie ook systemat¡sch geëvalueerd worden door het Aud¡tcomité.

¡'r'/
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Met de implementatie van een Project & Programme Managemellt Office (PNlo) wordt door de
comblnat¡e van bestuurlijke, ad m inistratieve, adv¡es en technìsche diensten ondersteuning
gelloclen aan de ìn¡tiatie, uitvoer¡ng en oplevering van progTamma's of projecten. Deze dienst
biedt methodieken en standaarden aan, helpt blj het opzetten van strúcturen en processen/
documenteert en verzekert notulen van de vergader¡ngen en vereenvoudigt het proces van
tra¡ning en ontw¡kkeling.

Het interne audit departement van Spector Photo Group z¡et erop too dat het risicobeheersproces
wordt nageleefd, dat de min¡male interne controlevere¡stcn worden nageleetd en dat de
¡dent¡ficât¡e en het beheer van de risico's op een doeltreflende manìer wordt uitgevoerd. Het
Aud¡tcomité onderwerpt de systemen voor interne controle erl risicobeheer vân de onderneming
aan een jaat'lijkse controle. Tevens evalueert het Auditcomité op jaarlijkse basis de werking van
het interne audìt departement.
Ook de €xterne audit beoordeelt de interne controles vervat in de bed rijfsp rocesse n en
rapporteert op regelmat¡ge bas¡s aan het Auditcomité.

Beschrijving van de r¡sico's en onzekerlìederì

Strategische risico's

Ma rktr¡sico's
De Vennootschap ¡s actief op een markt die ¡n sterke mate onderhev¡g is aan veranderÌngen. De
belangrijkste marktgellondetì r¡s¡co's zijn gerelateerd aan technologische evolut¡es en hun impact
op het co nsu mentenged rag, de evolutie van de consu menterìprijzen en de concu rrentieposit¡e.

De strateg¡e van de smartphoto Group is in sterke mate gebaseerd op de bevindingen van
prospect¡ef nlarktonderzoek wâaruit n¡euwe opportuniteiten naar voren komen voor de
onderneming na de overgang van de analoge naar de digitale fotografie, Deze bevindingen
hebben een ¡nherent foutenr¡sico en kunnen ook door toekomst¡ge technologische evoluties
waarmee nog geen rekening werd gehouden, worden beÏnvloed. Þe groep beheert deze r¡sico's
door permanent voeling te houden met de technologische wereld, de markt en de consumenten -
zodat ze desgevallend tljdig haar strategie, maar ook haar investerings- en zakenplannen kan
b¡jstellen.

De toekomst¡ge rendabilÍte¡t van de Vennootschap wordt mee bepaald door de verkoopprijzen die
zij voor haar producten en díensten kan reafiseren. De prijselastic¡teìt van de vraag, in combinat¡e
nlet de evolut¡e van de nrarges, houdt een ris¡co in voor de rendabil¡teit van de groep, Hoewel de
groep voor haar bus¡ness plan uitgaat van een voortgezette prijsdruk, beheert zij verdere Tisico's
proactiel'door enerzijds haar vaste kostenbas¡s te reduceren/ en anderzijds voortdurend nieuwe
producteñ aan te b¡eden die minder onderhevig z¡jn äan de algenrene prijsdruk. Zo wordt het
gamma van fotogerelateerde producten steeds verder uil-gebreid met producten d¡e m¡nder
onderhevig zijn aan prijsdruk dan de individuele fotoaFdruk zoals bijvoorbeeld fotoboeken,
wenskaarten, fotokalenders, kledij en accessoires/ ...

Het toekomst¡ge marktaatìdeel en zakencijfer van de groep kan beinvloed worden door act¡es van
bestaande concurrenten of de intrede van nieuwe concurrenten. Door de concurrentiepositie op
peflnanente basis op te volgen, houdt de groep tnet deze factor reken¡ng in de verdere
ontw¡kkeling van haar plannen en haar werkìng.

Door de hu¡d¡ge econoffìische cr¡sìs blijl't er druk op de bedrijfsopbrengsten, De consument is
voorz¡cht¡ger in zijn aankopen van consu mptiegoed eren.

O perationele risico's

Voo rra a d risico's
Voo rraad r¡s¡co's kunnen ontstaan door technische ontwikkeling of verouder¡ng, door diefstal of
door pr¡js- en va f utàschom melingen. Deze risico's hebben hoofdzakelijk betrekking op Wholesale
activitelten, De risico's door technologische veranderingen en de prijsris¡co's worden beperkt door
optìmal¡satie van de voorraad. Verder wordt de vooTraad sleeds geëvaìueerd en lndien nodìg
worden er voldôende waa rdeverm indeÍ¡ngen opgenomen om de r¡s¡co's in te dekken' Risico's van
verlies van voorraad door diefstal worden ingedekt door voorraadverzekeringen, rrl'
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Zowel het segment E-commerce als het segment Wholesale is slechts in beperkte mate
al"hankelijk van strategische leveranciers, Voor de verschillende productgroepen z¡jn er telkerìs
meerdere leveranciers.

Informaticaris¡co's
Vooral het segment E-commerce is sterk afhankelijk van de in e¡gen beheer ôntw¡kkelde IT-
systemen en de toegang tot het ¡nternet in het algemeen.

De online bestefsoftware wordt cloor een team van specialisten onderhouden en wordt steeds
meer geoptimalíseerd om de functionaliteit voor de klant te verhogen. Om het r¡s¡co van het
uitvallen van de systemen zoveel mogeìijk te beperken en de continulteit van de activ¡te¡ten te
garanderen, worden er contìnuïteìtsp rog Ta m ma's uitgebouwd waarbij er verschillende back-up
systemen worden geTmplementeerd en uitwijkscena r¡o's worden uitgewerkt.

Fina nciële risico's

Financiële rapporter¡ng
De kwaliteit van de gerapporteerde tinanciële cijfers worden verzekerd dôor de goede opvolging
van de boekhoudkund¡ge afsluitprocessen en de gerelateerde interne controles.
Ten behoeve van de ma nagerîentrapportering wordt de boekhouding maandelijks afgesloten. Op
tr¡mester¡ële basis worden de financiële c¡jfers geconsol¡deerd volgens een formeel
conso l¡dat¡eproces. De jaarlijkse en halfjaarl¡jkse f¡nanciële cijfers zijn tevens onderworpen aân
hct nazicht van de externe revisor.

De financ¡ële cijfers worden op vooraf aangekondigde data via financiële persber¡chten
gepubliceerd or¡ aldus zo t¡ansparant mogelijk te commun¡ceren en te informeren.

Verder hebben de belangr¡jkste financ¡ële Tisico's waarmee de groep te maken heelt, betrekking
op de financ¡ële schuldpositie van de groep, op de openstaande handelsvorderingen en op
transacties in andere munten dan de euro.

L¡qu id ¡teitsrisico
De f¡nânci,ële schuldposit¡e van de groep is teruggebracht tot EUR 1 411 ('000), Met de hu¡dige
kred ietve rstre kke r, NiBC Bank, heeft de groep een transparante en constructieve relatie
opgebouwd,

Kred ietr¡sico
Een belangrijk deel van de act¡vite¡ten van de smartphoto Group verloopt vìa "verkoop-op-
afstand" aan de eindconsument, Dit ¡mpliceert het risico op niet-ìnning van tâlr¡jke, relaÈ¡ef
kleine, hânde lsvorderingen. De groep beheert dit risico door enerzijds online betaling aan te
moedigen voor haar e-commerce activiteiten/ en anderzijds door een adequaat debiteu ren beheer
te voeren. Bij niet-betal¡ng op de vervaldag zullen extra kosten worden aangerekend afhankel¡jk
van de vervallen termijnen. Na verloop van tijd wordt de ¡nning van de vorder¡ngen opgedragen
aan ¡ncassobureaus. Voor andere ha rìdelsvorder¡ngen worden kredietl¡mieten en
betal¡ngste rm Unen per klant vastgelegd. B¡j het overschrijden van deze termijnen worden
aa n ma n ¡ngsprocedu res opgestart. Bij het overschrijden van de kredjetlrmieten of de
beta fingsternr ¡j nen worden de lever¡ngen aan de klanten geblokkeerd.

Er worden voor de vervallen vorderingen geen waa rdeverm inder¡ngen geboekt ind¡en de
invo rderbaa rhe¡d als waarschijnlijk wordt beschouwd.

Va lutar¡sico
De Vennootschap publiceert haar geconsolideerde jaarrekeningeñ in euro. Gezien de
Vennootschap vooral in een euro-omgev¡ng actief ¡s, is het valutaris¡co zeer beperkt.

In de toelichting b¡j de geconsolideerde jaarreken¡ng worden de kred ietrisico's/ de renterlsico's en
de Iiqu ¡d ite¡tsrisico's verder beschreven,

r'1
(\?
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J u rid ische r¡sico's
Risico's met belrekk¡nq tot de naleving van vvetten en reglementen
De Vennootschap ¡s onderworpen aan de geldende wetten en regelgeving van elk Iand waarin ze
actief is alsook aan de Europese wetgeving en regelgev¡ng. Door de notering van Spector Photo
Group op Euronext Brussels is de groep ook onderworpen aan Belgische en Europese wetgeving
¡t1 verband nret pu blicat¡everplichtingen en handel met voorkenn¡s, Spector Photo Group streeft
ernaar de opgelegde wettelljke verpl¡cht¡ngen te respecteren.

Ris¡co's met betrekking tot fiscale betwistingen
De Vennootschap en sommige van haar dochtervennootschappen zijn betrokken in f¡scale
geschillen d¡e voor de f¡scale rechtbanken aanhang¡g z¡jn gemaakt en waarvoor desgevallend
voo rz¡eningen werden aa ng elegd.
Betreffende de dochterven nootschap Vivian Photo Products NV (vereffend) werd in 2012 een
nadelig vonnis uitgesproken betreffende het fiscâal gesch¡l - daterend van boekjaar 1991 - dat bij
het Hof van Beroep aanhängig werd gemaakt. Er werd een terugname van de voorziening ten
bedrage van EUR -810 ('000) ÒpgenÒñen en een effectieve belast¡ngkost van EUR 629 ('000)
geboekt. De vereffening van V¡vían Photo Products NV werd afgesloten op 6 november 2012
(publ¡catie in het Belgisch Staatsblad op 5 december 2012).

Inzake de belðstingclaim rîet betrel(k¡ng tot Extra Fìlm A/s (Norway) - waarb¡j de vennootschap
zou onderworpen worden aan een exit tax terw¡jl de vennootschap nooit heel't opgehouden te
bestaan - werd beroep aangetekend tegen de gevestìgde aanslag. Overeenkomsl¡g IAS 37 514
dient er geen voorziening te worden opgenomen¡ daar de Raad van Bestuur van menìng is dat er
geen uitstroom van kasmiddelen te verwachten is. Wijz¡gingen ln fiscale wetgevìn9 kunnen in
zowel positieve als negatieve zin een impact hebben op het resultaat van de groep.

Risìco's met betrekking tot geschillen
Ris¡co's met betrekking tot overige geschillen worden ¡ngedekt door het aanleggen van de nodige
kort- en of langlopende voorz¡eningen.

Ove rm a ch ts ris ico's

Ris¡co's inzake gezondhe¡d¿ ve¡lighe¡d en milieu
Door ve¡lighe¡ds- en prevent¡emaatregelen wordt getracht deze ris¡co's zoveel mogelìjk te
verm¡jden. Verder zíjn door m¡ddel van verzeker¡ngspolissen met externe verzekeraars deze
r¡sico's ingedekt.

Risico's ten gevolge van brand en geweld
Ook deze risico's worderr door maatregelen van brandveilrghe¡d en preventie zoveel mogelijk
vermeden en door middeì van verzekeringspô¡issen met externe verzekeTaars ingêdekt.
R¡sico's ten gevolge van stroompännes
zoals verr¡eld onder de inl'ormaticar¡sico's worden deze risico's opgevangen door
cont¡n uïte¡tsprog Tam ma's waarll¡j er verschillende back-up systemen worden geimplementeerd en
u itwijkscenar¡o's worden uitgewerkt. De nadelige gevolgen worden ook ingedekt door
verzekeringspolissen.

iNFORMATIE INGEVOLGE ARTII<EL 14, VIERDE LID VAN DE WET VAN 2 MEI ZOOT

Structuu r van het aa ndeelhoud erscha p
De wet en de statuten verpl¡chten iedere aandeelhôuder, w¡ens stemrechten verbonden aan de
stem rechtve rlenende el'lecten de drenlpelwaarden 3ol0, 5olo of en¡g veelvoud vafl 5olo over- of
onderschrljden, hlervan kenn¡s te geven aan de onderneming en aan het FSfvlA (Autoriteit voor
Financiële Diensten en Ma rkten ).
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De Vennootschap ontving in 2012 de volgende kennisgevingen

l<ennisgeving ontvangen op 19 december 2012
Kennisgeving door een persoón die alleen kennis geeft:

Houders van Aantal ste m rechten o/o stem rechten
stem rechte_ll ___- verbonden aan effecten verbonden aan effecten

1 250 000 3,4Io/oKaesteker Êtienne

Beukenìaan 1

92 50 Waasmlr nste.

Kaesteker Et¡enne

Beukenlaan 1

9250 Waasm unster

Kennisgev¡n9 ontvangen op 24 december 2012
Kennisgeving door een persoon die alleen kennis geeft:

Houders van Aãntal stemrechten o/o stemrechten verbonden
stqmrechten verbonden aan effecten aan effecten

1 950 000 5,3 3olo

Spector Photo Group en zijn dochterven nootscha ppen bezitten 1 207 072 of 3/30o/o e¡gen
aatrdelen. Het aantal eigen aandelen bleef ongew¡jz¡gd in 2012,

Aandeelhoudersstructu u r op datum van de jaarafslulting

336y" O.23%

- f:rcc floet

¡ã consoftiulr'ìvlT

¡l KoramÌc Finance Comp¿ny

ls Gerard Grocs

Ã Etianìrê Kãasteker

Ii8en aandelen

I Partirnage

¡4eer gedetâ¡¡leerde informat¡e over het aandeelhouderscha p van de onderneming op datum van
de jaarafsluit¡ng is te vinden in de statutaire Jaarrekening 20L2.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders
De laarlijkse Algemene Vergadering v¡ndt plaats op de 2e woensdag van de maand mei om 14
uur. Het recht om deel te nemen aan de Algemene Vergader¡ng wordt slechts verleend indien de
aändeelhouder de wettelijke bepalingen betreffende vennootschappen waarvan de aandèlen z¡jn
toegelaten tot de verhandel¡ng op een markt als bedoeld ¡n artikel 4 van het Wetboek van
ven nootscha ppen, freeft nageleefd. ln elk geval dient de aandeelhouder zijn voornemen om deel
te r'ìemen aan de Algemene Vergader¡ng kenbaar te maken uiterlljk zes dagen voor de Algemene
Vergadering. 

ø.
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Voo rwaa rden tot deelnarne
Het recht om deel te nemen aan de Algemer'ìe Vergader¡ng wordt verleend op grond van de
boekhoudkundige reg¡stratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de
reg istra tiedatu m om 24.00 uur, hetzij (i) door inschrijv¡ng in het aandelenregister van de
Vennootschap (aandelen op naam), hetzìj (ii) door inschrijv¡n9 ôp de rekeningen van een erkende
reken¡nghouder of van een vereffen ingsinstelling (gedematerial¡seerde effecten), hetzij door (ii¡)
voorlegging van de aandelen aan een financ¡ële tussenpersoon (aandelen aan tôonder). De
erkende reken¡nghouder of de vereffeningslnstelling of de financiële tussenpersoon bezorgt de
aandeelhouder een attest of certif¡caat waaruit blijkt met hoeveel aandelen de aandeelhouder
wenst deel te rìemen aan de Algemene Vergader¡ng. Enkel de aandeelhouders die op de gemelde
reg istratiedatu m aandeelhouder z¡jn en die zulks kunnen aantonen aan de hand van voormeld
attest o[ certll'icaat of de inschrijving ¡n het aandelenreg¡sLer van de vennootschap, kunnen
deelnemen aan de Algemene Vergader¡ng. Het voornemen om deel te nemen aan de Algemene
Vergadering dient uiterlijk zes dagen voor de Algemene Vergadering kenbaar gemaakt te worden
aan de Vennootschap aan de hand van het overmaken van dit certificaat of attest aan de Raad
van Bestuur. De aandeelhouders op naam en de warranthouders dienen eveneens hun
voornemen aanwezig te zijn op de Algemene Vergader¡ng schriftelijk kenbaar te maken aan de
Raad van Bestuur, en dit uiterlijk zes dagen voor de Algemene Vergadering. De warranthouders
worden erop gewezen dat zij de Algemene Vergadering mogen bijwonen, doch enkel met
raadgevende stem.

Gebru ik volmachten
Iedere aandeelhouder kan door mìddel van een stuk dat z¡jn handtckening draagt (met ¡nbegr¡p
van de digitale handtekening zoals bedoeld ¡n artikel 7322, al,2 B.W.) wâarvan kennis is gegeven
per brief, telefax of e-mail (of en¡g ander middel vermeld in art¡kel 2281 B.w.) volmacht geven
om henr op de Algemene Vergadering te vertegenwoord igen, De lasthebber moet geen
aandeelhouder z¡jn, Uitgezonderd zoals bepaald in artíkel 547 bis Wetboek van vennootscha p pen,
mag slechts één volmachtdrager aangeduid worden. De volmachtdrager d¡ent te stemmen
conform de instructies van de aandeelhouder. Daartoe houdt elke volmachtdrager een bijzonder
reg ¡ster bij.

ln geval van een potentieel belangenconfljct tussen de aandeelhouder en de volmachtdrager d¡e
hij heeft aangewezen, moet de volmachtdrager de precieze feiten bekendmaken d¡e voor de
aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig
ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft, ln voorkomend geval mag de
volmachtdrager slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat h¡j voor ieder
onderwerp op de agenda over specifieke steminstruct¡es beschikt. Er is met name sprake van een
bela ngenconflict wanneer de volmachtdrageri 1o de vennootschap zelf of een door haar
gecontroleerde ent¡teit is, darì wel een aandeelhouder die de vennootschap controleert. ol'een
andere entiteit d¡e door een dergel¡jke aandeelhouder wordt gecontroleerd; 2o een I¡d ¡s van de
Raad van Bestuur of van de bestuursorganen van de vennootschap, van een aandeeltìouder die
de vennootschap controleert, of van een gecontroleerde entiteit als bedoeld in 1o; 30 een
werknemer of een comm¡ssar¡s ¡s van de vennootschä¡r, van de aandeelhouder d¡e de
vennootschap controleert, of van een gecontroleerde ent¡te¡t als bedôèld in f i 40 een
ouderband heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in 1o tot 3o, dan wel de echtgenoot of
de wettel¡jk samenwo¡rende partner van een dergef¡jke persoon of van een verwante van een
dergef ijke persoon is,
Een model van volmacht dät rekening houdt met voormelde regels is ter besch¡kking gesteld op
de website van de Vennootschap zoals hierna aangegeven.
De volmachten dienen gedeponeerd te worden op de zetel van de Vennootschap, uiterlijk zes
dagen voor de Algemerìe Vergadering.

Rechten aa nd eelhouders
Vôor een u¡tgeþreide en gedetailleerde beschr¡jving van de concrete voorwaarden en modalìteiten
van de h¡erna lleschreven rechten var'ì aandeelllouders wordt verwezen naar de informat¡e zoals
ter beschikking gesteld op de webslte van de Vennootschap, zoals h¡erna aangegeven.
- Uitbreid ing agenda
Eén of meer aarrdeelhouders die sanren m¡nstens 3 o/o bezitten van het maatschappelijk kapitaal
van de vennootschap kunnen bijkomende ónderwerpen op de agenda van de Algemene
Vergadering laten plaatsen en voorstellen tot beslu¡t ¡nd¡enen met betrekk¡ng tot op de aøenda¿/

î
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opgenômell of daarin op te nerïen te beharrdelen onderwerpen, De Vennootschap môet déze
verzoeken u¡terlijk op de 22ste dag voor de Algemene vergader¡ng ontvangen. zij kunnen naar
de Vennootschap worden gezonden langs elektronische weg. De Vennootsclìap bevestigt de
ontvangst van de verzoeken binnen een te¡mijn van achtenveertig uur te rekenen vanaf die
ontvangst. uiterlijk 15 dagen voor de Algemene vergader¡ng wordt een agenda bekendgemaakt
die aangevuld is t¡et de bijkomende te behandelen onderweTpen en de bijhorende voorstellen tot
besluit dle erin opgenomen zouden z¡jn, en/of louter met de voorstellen tÒt besluit die
geformuleerd zouden zij n.
- Vraagrecht
De aandeelhoude¡s hebben het recht om aan de bestuurders en commissarissen tijdens de
Algemene Vergadering of voo rafgaandelijk (schriftelijke) vragen te stellen met betrekk¡ng tot hun
verslag o1'tot de agendapunten, Die vTagen kunnen langs elektron¡sche weg tot de Vennootschap
worden gericht, uiterlijk zes dagen voor de Algemene Vergadering.

Deelname en stemming op afstand per br¡ef of langs elektroñ¡sche weg
Stemmlng per br¡ef of langs elektron¡sche weg is n¡et mogelijk. Deelname aan de Algemene
Vergadering op afstand of stemm¡ng op afstand ¡s niet toegelaten.

Informat¡e ter inzage en verkrijging
Deoproeping, het jaarlijks financieel verslag (conform artikel l2 K.B, van 14 november 2007), de
volmachtformu lieren/ verdere ¡nformatie over de rechten van de aandeelhouders en de overige
door de wet voorziene ¡nformat¡e wordt 30 dagen voor de Algemene Vergadering ter besch¡kk¡ng
gesteld op de website van de Vennootschap: www. spectorphotog rou o.com. Deze documenten
kunnen vanaf dezelfde datum ook bekomen worden op de mäatscha ppelijke zetel van de
Vennootschap, tegen overlegging van de effecten.

Comnìun¡catie met äandeelhouders
Spector Photo Group hecht bijzonder belang aan een regelmat¡ge en transparante communicatie
naa r de aandeelhouders.

Deze communicatie omvat o.a.:
. Publicat¡e van jaarresultaten, semestriële resultaten en trimestr¡ële "Tradlng Updates".. Apart hoofdstuk "Beleggers" op de corporate webs¡te.. Gratìs ¡nschrijv¡ng op de relevante persberichten voor beleggers via dezellde webs¡te.. Regelmatige aanwez¡gheid op voordrachten en evenementen voor particuliere beleggers.
Bezoldigingen en belangen van de leden van de toezichthoudende organen: z¡e h¡ervoor.

Gezamenl¡jke zeggenschap
Spector Photo Group is n¡et op de hoogte van overeenkomsten tussen bepaalde aandeelhouders
wàardoor een g e meenschappeìijk beleid ten aanzien van Spector photo Group wordt gevoerd.

INFORNIATIE INGEVOLGE ARTIKEL 34 KB 14 NOVEMBÊR 2OO7

1o Ka pitaa lstructuu r
Geplaatst kapitaal
Het maatschappe¡ijk kapitaal bedraagt EUR 64 193 9L5,72. Het is vertegenwoord igd door 36 619
505 aandelen zonder vermelding van waarde, genummerd vãn 1 tot 36 619 505, ieder aandeel
veftegenwoord igend 1/36 619 505ste van het maatschappel¡jk kapitaal.

W¡jziging van het geplaatst kapitaal
De algemene vergader¡ng, beraadslagend onder de voorwaarden vereìst voor de w¡jziging van de
statuten, kan het geplaatst kapitaal verhogen of verm¡nderen.

De aandelen waarop ¡n geld wordt ingeschreven/ moeten eerst worden aangeboden aan de
aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun
aâ ndelenvertegenwoo rd igd gedurende een termljn van ten mlnste v¡jftien dagen te rekenen van
de dag van de openstelling van de inschr¡jv¡n9. B¡j opsplits¡ng van een aandeel in naakte
eigendom en vruchtgebru¡k zal he! voorkeurrecht enkel dôor de naakte eigenaar kunnen worden
uitgeoefend. De Algemene Vergadering bepaalt de ¡nsch rijvingspr¡js wäarl,egen en de periode
tijdens dewelke het voorkeurrecht mag worden u¡tgeoefend.
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De Algemene Vergader¡ng d¡e moet besfissen over de kapìtê alverhoging kan met inachtneming
van rle wettelijke voorschrìften en in het belang van cle vennootschap, het voorkeurrecht
beperken of ophefl"en, of van de min¡mumtermijn van v¡jl't¡en dagerr voor de uitoefen¡ng van het
voorkeurrecht afwijken.

Bij verm¡nder¡ng van het geplaatst kapitaal moeten de aandeelhouders d¡e zlch in gelijke
omstandigheden bevinden, gel¡jk worden behandeld, en dienen de overige regels vervat ¡n de
artikelen 672, 673 en 614 van het Wetboel( van vennootschappen te worden geëerbiedigd.

20 Wettelljke of statutaire beperking van overdracht van effecten
N¡et van toepassing

3oHouders van effecten waaraan bijzondere zeggenschapsrechten verbonden ziJn
Niel" van toepa ssing

4oControle van en¡g aandelenplan voor werknemers
Niet van toepassing

50 WettelUke of stâtutaire beperk¡ng van de uitoef€ning van hel stemrecht
Ten aanzien van de vennootschap z¡jn de aandelen ondeelbâar. Indien een aandeel aan
versch¡llende personen toebehoort of indien de aan een aandeel verbonden reclrten z¡jn verdeeld
over meerdere perconen/ mag de Raad van Bestuur de uitoefening van de eraan verbonden
rechten opschorten totdat één enkele persoon wordt aangedu¡d als zijnde te haren opz¡chte
eiqenaar van het aandeel. Inqeval er vruchtgebru¡k bestaat, wôrdt de naakte eigenaar van het
aandeel door de vruchtgebruiker vertegenwoord ig d.

6o Aandeelhoudersovereenkomsten
Spector Photo Group heeft geen weet van bestaande
geen rechtstreekse of onrechtstreekse banden tussen
aandeelhouders.

aandeelhoudersovereen komsten. Er zij n
de Vennootschap en haar belangrijkste

ToRegels voor benoem¡ng en vervanging van de leden van het l)estuursorgaan en voor wijziging
van de statuten van de emittenten

De wettel¡jke regels zoals vooTz¡en ln het Wetboek van vennootschappen zijn van toepassing.

De Algemene Vergader¡ng mag ten allen tijde een bestuurder schorsen of ontsìaan.

Zolang de Algemene Vergadering om welke reden ook, niet in een n¡euwe benoeming of
herbenoem¡ng voorziet/ blijven de bestuurders waarvar'ì de opdracht is verstreketr in funct¡e,
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. In geval van voort¡jdige vâcature in de Raad van
Bestuur, hebben de overbìijvende bestuurders het recht voorlopig ìn de vacature te voorz¡en
totdat de Aìgemene Vorgadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de
agenda van de eerstvolgende Algemene Vergader¡ng geplaatst. EIke op deze \n/ijze benoemde
llestuurder beë¡ndigt de opdracht van de bestuurder die hij vervangt.

SoBevoegdheden van het bestuursoTgaan met name wat de mogelijkheid tot uìtgÍfte of ¡nkoop
van e¡gen aa ndelen betreft

Eigen aa ndelen
De Algemene Vergader¡ng van 14 junì 2011 heeft de Rââd van Bestuur u¡tdrukkel¡jk gemachtigd
om overeenkomstig de bepalingen vân lìet Wetboek van ven nootscha ppen, haar eigen aandelen
of winstbewijzen te verkr¡jgen door aankoop of ruil, of te vervreemden, zonder dat een
voorafgaand besluit van de Algemene Vergader¡ng vere¡st is, rechtstreeks of door een persoon die
handelt in e¡gen naam maar voor rekening van de Vennootschap, of door een rechtstreekse
dochteTVen nootscha p in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschaPpen, indien
deze verkrijging of vervreemding noodzakelijk ¡s ter vermijd¡ng van een dreigend ernstig nadeel
voor de ven nootschap,
Deze machtig¡ng geldt voor een periode van drie jaar vanaf de bekendmak¡ng vaô bovenvermelde
beslissing in de B¡jlagen tot het Belgisch Staatsblad en kân, overeenkomstig art¡kel 620 pâragraaf
l van het Wetboek van ven nootscha ppen, worden hernieuwd.
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De eigeD aandclen in het bez¡t van de Vennootschap opgenomen in de'Eurolist by Furonext'
kunnen door de Raad van Bestuur vervreemd worden zonder de voorafgaande tôestemming van
de Algemene Vergader¡ng.

De Algemene Vergadering van juni 2011 heeft de Raad vân Bestuur bovendien gemachtigd om
het krachtens artlkel 620 van het Wetboek van Vennootschappen maximum toegelaten aantal
aandelen door aankoop of ruil te verkriJgen aan cen pr¡js gel¡jk aan ten minste vijfentacht¡g ten
honderd (B5o/o) en ten hôogste honderdvijftlen ten honderd (1150/o) van de laatste slotkoers
waaraan deze aandelen genoteerd werden op de Eurolist by Euronext op de dag voorafgaand aan
dle aankoop of ru¡|, Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de
bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen tot het Belg¡sch Stôatsblad en kan,
overeenkomstìg artlkel 620 paragraaf l van het Wetboek van vennootscha ppen, hernieuwd
worden.

Aa ndelenopt¡epla n
Er is momenteel geen aa ndelenoptieplan.

Warrantenplan
De Buitengewone Aìgemene Vergadering van Spector Photo croup NV van 28 november 2005
heeft beslist tot de u¡tgifte van 600 000 warranten in de zln van artikel 42 van de Wet van 26
maart 1999 betrefiende het Belglsche actleplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende
diverse bepalingen (de "Aandelenoptiewet"). Elke warrant gaf recht om ln te schrijven op één
aandeel. D¡t wärrantenplan heeft tot doel een incentive op lange termijn te creëren voor de
begunstigden, dle als bestuurder of consulent een belangrljke bijdrage kunnen ìeveren voor het
succes en de groei van de vennootschap. Tevens wll dit warrantenplan een gemeenschap pelijk
belang creëren tussen de begunstigden en de aandeelhouders, dat gericht is op een
waardestijg¡ng van het aandeel van de vennootschap.

Conform de Economische Herstelwet van 27 maart 2009 heeft de Raad van Bestuur van 30 juni
2009 beslist om de uÌtoefenper¡ode van de op 28 november 2005 toegekende warrants, waarvan
de initiële u¡toefenper¡ode verstrijkt op 30 september 2010, voor een bijkomende periode vän 4
jaar te verlengen tot 30 september 2014, Tijdens de verlengde per¡ode zullen de begunstigden
recht hebben op bestaande aandelen en niet op nieuwe aandelen. De warranthouders hebben
zich, zoals voorzien in het Warrantenplan, schr¡ftel¡jk akkoord verklaard met de h¡ervoor
vermelde wljzlg¡ngen. De Algemene Vergader¡ng van 12 mei 2010 heeft deze verlenging
eveneens goedgekeu rd,

Aantal aanqeboden wärranten

Aantal nog uiLstaande/aanvaarde warranten

Oorspronkelijke uitoefenperiodes

Aanvullende uitoefenper¡odes conform de Economlsche
Herstelwet van 27 maart 2009

09,/2011
09/2012
09/2013
09/20r4

Het toekennen en de uitoefening van de warränts heeft een invloed op de personeelskosten en
afdus op de resultàlen van de vennootschap ais gevolg van de toepass¡ng van IFRS 2 "op
a andelen gebaseerde beta lingen".

De "theoretische waarde" van de warrants, berekend volgens een conventionele methode voÒr
waardebepal¡ng (Black & Scholes), bedraagt EUR 0,22366 per warrant of EUR 134 198 in totaal

ø
r'/ 

*
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eÍì werd geboekt als persor'ìe elskôst voor het boekjaar waarin ze werden uitgegeven (2005) Voor
deze theoretische waardebepaling werd er rekening gehouden met de laatste slotkoers van het
aandeel vooräfgâand aan lìet aanbod vân cleze wärTanten - namel¡jk EUR 1,48 - en met de
uitoefenprijs van de warranten die EUR 3,36 bedraagt. De verwachte volat¡l¡teit was gebaseerd op
de gemlddelde volat¡liteit over een periode van een jaar, FfFecten van een veTwachte vervroegde
uitoefen¡ng werden n¡et verwerkt/ z¡jnde niet relevant.

llet effect van de verlenging van de termijn van de warrants werd niet verwerktr zijnde niet
materieel.

goBelangrijke overeenkomsten waarbij de Vennootschap partìj Ìs inzake een openbaar
overnamebod

Niet van toepa ssing

l0oOvereenkomsten tussen de Vennootschap en haar bestuurders of werknemers die in
vergoedingen voorz¡en wanneer, naar aanle¡ding vän een openbaar overnamebod, de
bestuurders ontslag nemen ôf zonder geldige reden moeten afvloeien of de tewerkstelling van
de werknemers beëind i9d wordt

N iet van toepa ssing

VOORSTELLEN AAN DE ALGEMENE VERGADERING
De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergader¡ng voor:

- de jaarreken¡ng afgesloten op 31 december zoLZ in de voorgelegde vorm, met inbegriP
van de bestemming van het resultaat, goed te keuren;

- het re mu neratieverslag goed te keuren;
- kwijting te verlenen aan de bestuurders en het College van Commissar¡ssen voor de

uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.

Wetteren r 25 maart 2013.

/t I ,-1. --/ l\-' '-ì-._.."?' l-.i
1 ,Voor de Raad van Bestuur

,/ Stef De corte,
Gedelegeerd bestuurder
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ffffmrusn*Vo¿:ruc ffi CruntThornton
Quality In EverythlngWe Do

VERSLAG VAN IIBT COLLI'GD VAN COMMISSÄRISSI'N AAN DN ALGEMENE
VTJRGADEIìINGDDRAANDIDLHOUDEßS VÄN SPDCTOR I'HOTO GROUP NV OVDR

ITDT BOEI(JÁAR ATIGESLOTEN OP 31 DDCDMDDII2Ol2

Qvoteenkomstig cle wettolljke en st¿rhrtnlro bo¡inlingen, brengen rvij u ver',slag rrít.in het kader van
ons ¡nandâût vrìn cornrnissntis, Dil verslag onrvat ons oordcol oVerdo balnnsop 3l dccetnbel'2012,
ovet de resultnteruel<eniug vau hol bookjnar nfgcslolen op 3l decernber 2012 en ovet de toeliclttlltg,
eit otnvat (ovons de vereisle biJkonroude vciklnrÌngen.

Velklnrlng ovcr de JaRlrel<enlng - oo¡'clecl zo¡¡del voolbchourl, nct ccrl tocllchtenrle
pnlaglanf

\{ij ltébbon çle co lrole uilgovoerd van clo j¡orrçkçnitrg vnrr clo votrnoolscha¡¡ S}eotqr PhQto Gtetu}
NV over het bqekjn¡r' Afgesloten op 3l dece¡rbor'2012, o¡lgestelcl overtonkornstlg het itt Bolgië van
toepRssirtg zärrdo .troekhoudkundig referentiestelsel, nrct ecn balonstotnnl van € 6i1,459,229,91 en

wflalvîn de resultâtonrokotting afsluil rnet cen verlies van het Lroekjnal vn n Q,63,275,541'50,

Veronu'ootrlellflclteid vou ¡le ß d von lteslunr voor hel opttelÌen vnn deJoarrekenltg

I{ot bostrnrrsorgaon is verantwoor'delijk voor het opstollen von de jnarrnkeniug die eon gefrouw
beeld geeft in overrenstemr¡ring mot het ln Belgiê vân toepnssJng zijnde boekhoudkuudig
refolltiestelsel, alsook voql'l¡ol itnplenentererr val't rls lutellre beheerslog dic hct bestttut¡organu
noodzakolíjk flclrt voor hct opstallqn van <lo jaarrel<oning dio geen afwijkirrg vau uraterieel belang
bevat dlo het gevolg lq va,r lìarde ofvân foutoÌr,

Tcronwoordel lJ khel d vo n de connnlssa rís

IIef ls o¡rzo verantwoor<lolÜkhsìçl çsn oordee.l ovel dozo jaarrokoniug tol uitdrrkk¡ug lo brongen op
basis v¡n olze audit. Wü lrebl¡en onzo audít volgens de lfeutationalc nuditstandaarden (ISA's)
uitgevoeld. D¡e st¡lnd¿ìíìlden vereisen dat rvlj nnn cle deontologisohe vglelsten volrloen nlsook de

nudit lrlsr relt en uilvoeren tolloitÌde €on redelilke nrûte von zekerùeitl to velkrijgon dat de
jaauokoning geon afivijkingon vau tnatolieel l¡elang bevat,

þü,
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Vetshg ttu e couttrlssut'lt t ttn 28 utttu't 2011 oyot lcltttt.trchct tu tn üteclotÌhòlo Qtottp Ny
owrlrct l¡oeUtff úgcsloleù o¡ 31 deceuber20l2 (t'efl'olg)

Een audit onrvst wcfkzrìnrnheclen rol velkr'.iJging vrìu colttrole-jnfornlntio ovol de in do jaallekeltlng
opgeuomert bedragon en tooliçhtirìgen, Do geselocteerlo rvc¡kzor¡r reden ziln nlhankelijk van de

bcooldeling doqr de conrnrißsÀris, rnot iribogrip van dions lnsohat{ing vau de risiqo's von eett

nfivljklng vor nrâter¡egl belnng iu de jaarlekonlng rìl$ gc,volg van f¡nttdo of vnrr forrtcn, Bü ltet
rn¡kclr varr clio risico-insohnltiug neemf dÞ oomrnissafiÊ de interne beheersing vûtt de olltilgit íû

aorunorkhrg tlio relovant ls vool het opstollen doot de cntitoif van dejanrrekonittg di€ eelr getlou\v
beeld geefì, tçnoiude oorrûolervelkzoûrnhedert op te zolton clie lir de gegeven onrstandighedott
geschlkl zijll, maar die niet gôr'icht zun op hot gsvon vnu egn ooldeel ovcr <lo sffeoliviteit vnn do

lrrlcrne beheorsing v¡n do ontiteil, Bon outlit bev¡t teveus eeu evaluatie vnn rlo gc¡chiklheid vnl¡ do
gehantegrde waarderlngsregels en van (le rcdolijldreid va¡ì de doof het bostttutsotgaarr getnnakto

schnltingel.r, nlsrneds een sv¡rlualio van dc ptesentatie rnu de janltekenittg, tìlg gelteel'

Wü hebben v0u het bostuusotgâûlr en vá[ de.Rnugcstolden vn0 dc olltlteit do vool onze nudit
vcrcisle oplreklerirrgen eu irrlichtiugetr verkrcgen,

Wij z[in van tnoning dnt de clool ons verkregelr contr'ole.infornìatio vokloende on ge,sctlkt ls onl
dnnrqr ons oordccJ le l¡¡scrcn.

Oouteel zonder voorbehaud uet toelÍchlende panqmtf

N¡al ons oordeel, geofl do Janrrekenhrg cen gelrþurv boeld vnn het vounogen eu de finanoitile
toestfll¡d vân do vennootsofiap op 31 deconrber 2012, alsook Valr diens resultntgn ovo¡'hot boehiâar
dat op díe daturn ls nfgesloten, i[ ovotcenstenturirtg ltlçt lìot in Belglë vân loollflqsi¡lg zijndo
booklrotrdkuudig rþfer.errtlestelsel,

Zonder afuieuk to doon aau ons oot'deel, vostigen wii de aandncht op het strìtutahe jaswg¡slag van
<lo Raad van Bestur¡ w¡rolln de huidlgo waar'deting vart de pnrlieipalie ilr snsrtphotó Stollp NV
wo¡dt vorfluttvoortl, rrkqring houdonde nlef dc vetnndelde ntntktolnstarrclighedcn, De
vorantwootdiug van do rvaanloling van dozo pariicþatio ls nflrarrkellk vâr¡ de toekotìl$tige positieve

tnat'ktonrstarrdighedert rvnarop let businessplan gestoekl is,

Verslng betreffctule ovellge door wct crr rcgclgcvlng gcsfclde clscn

Het besluursorganrt is yolsntwoolde¡ijk vooL het opstellott en de irúroud van hot jaatvetslng het
nalevon van de welteliiko on bostuursr€chteliike voorscluiften die varr toepassing zljn ol) hgt voeretr

vfllt de boelûouding, olsoolc voor lret rraleverl vnn het Wotboek vån vennootschqlpon en vnu do

stoluton vfìl¡ do vennoofschnp,

lu het kadel vnl ons rnûndnal, ls hot o[ze yer Bntwoordelijkheid onr, ln alle vnn mnlotieol belartg

zijndo opziclrton, de noleving vnn be¡ankle wefteliJko en teglenrertlaíte vatplich(htgon no 1o gaan,

Op grond hisrvan doen wij de volgendo bijkomondo vclklarhrgon clio niet vart antd z(jtt om rle
draagwiJrlte van ons oonfeel over dojaairekednglo w¡jzlge¡:

. FIot jaarvorslag behnudelt dç door do wef voreisto inlichtingeu en steltlt overeen ¡not do
jaarrnkening on bevst góen vnu rnRtelieel belaug zijndo i¡rconsistenlies ten Ranzlen vnu de

iufotrnatie rvnnrovot wij besohikkort l¡r hot kadel van onze opcltncht,

t'd,
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Vetrkq wn ie countlsm ¡ vtn 28 unrul20!3 ove r 4cJttuehet s vnt S!,eclar Pl\to Gnnlt N.l/
ov¿r hcl ltockJnu tÍgcslolcu op 31 lece ùet2012 (temolg)

Oltyellninrlelrl forruele nspoclerr vân olrdorgesohikt belong, rvercl do boeklrourfittg gevoold Jn

òvoleerìslprnnrirìg ¡ìrçt do irr Belglö van toepasslng zijude wcttoJijko cn besfuttrsrechtelijke
voorschriíìen.

De lcsultôatvolworking, dio nnu de algornono vcrgÂdoring wôfdt voorgestcld, stontl oveleen mel
de rvotteJijke en stâfutâire be}allogoo.

I lj clieirèn u geen vo¡riohti[gOn ofbg$li$singon medo fo rlolen die in ovsrfttdir¡g rnet dg stotuten
'of ltet Wctbock vqn verurootscho¡r¡ror zlJ0 gedflîtt ofgeno¡nen,

Overeolkomstig n*ikel 523 van hot t etbook van venrrootscha¡Deu dionon wij tevorts v9l'slsg llit
fe bloùgolr over de hio¡tìrivolgendo vorì¡ohtiugen dis hel¡l¡en plaatsggvo¡1dçt¡ sltrds .de lnstste
gowolo algorneno votgaderirrg; 01 d9 Rnâd vûn bèstrìur vrìn 4 decenbet'2012 tvord bo¡ligt over
de o¡rde¡feko¡ing vnr¡ eol¡ 'hrdstn¡rlfioation nrrrl l{old Hnrrnle¡s 4gleonrent' luss9r¡ Slçolot'
Photo G¡'oup NV enerziJds cll Stef De oorle on Acottis BVBA nucletziJds. Dergolijke

, ovoiþeuftomst befrþft dê vifiwnLirtg vaDvege Spoclol Pholo Group NV vûu de evgllhlele
bÊsf utìrdolsnnnspmkeldldreld v¡n Stef De corle eli Açortis BVBA (met flls vrìsfo
veltege¡woordigel Stef De oolid, De Rnnd vnn Bosturl heofl beslisi do 'rlndçnrt¡iflcation and

I{old hnr0llç¡s ngroçrnonls" lusssn Specfor Photo Grcup NV on de üe¡'ùovon vot'tnelde pnrtiJen
goed te keurþn, Do ondertekeníug vnn deze overçenkomsten heeft geen otuidtlellijke negntieve
vormogortsrcohlo.lijko gevolgon vool da voluroolsohap.

Het college vnn coumrlssalisson

Gent, 28 nlâlìrt 2013

Ernst & Young, Lippons & Rabaey Audit DV CVBA

Verlegenwootdigd door

Arrtrveçeu, 28 rnnnlt 201.3

Cmnt Thourton Bedrijßr evisoren
CVBA

lìin Vorheyor
Veruroot
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