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Land: België

Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van Gent, afdeling Dendermonde

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

21-05-2013

Jaarrekening goedgekeurd door de algemene vergadering van 13-05-2015

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 01-01-2014 tot 31-12-2014

Vorig boekjaar van 01-01-2013 tot 31-12-2013

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

Zijn gevoegd bij deze jaarrekening:

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

VOL 5.1, VOL 5.2.1, VOL 5.2.3, VOL 5.2.4, VOL 5.3.1, VOL 5.3.4, VOL 5.3.5, VOL 5.3.6, VOL 5.4.2, VOL 5.5.2, VOL
5.8, VOL 5.13, VOL 5.16, VOL 5.17.2

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

LMCL CVA

BE 0466.335.022
Stationsstraat 172
9260 Wichelen
BELGIË

Begin van het mandaat: 14-05-2014 Einde van het mandaat: 13-05-2015 Bestuurder

Direct of indirect vertegenwoordigd door:

VANSTEENKISTE LUC vaste vertegenwoordiger

Stationsstraat 172
9260 Wichelen
BELGIË

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

Begin van het mandaat: 14-05-2014 Einde van het mandaat: 13-05-2015 Bestuurder

Direct of indirect vertegenwoordigd door:

DE GREVE PATRICK vaste vertegenwoordiger

Putstraat 15
9051 Sint-Denijs-Westrem
BELGIË

MCM BVBA

BE 0458.492.868
Molenberg 44
1790 Affligem
BELGIË

Begin van het mandaat: 14-05-2014 Einde van het mandaat: 13-05-2015 Bestuurder

Direct of indirect vertegenwoordigd door:

VANDERSTAPPEN GEERT vaste vertegenwoordiger

Molenberg 44
1790 Affligem
BELGIË

NORBERT VERKIMPE BVBA

BE 0894.504.108
Bommelsrede 29
9070 Destelbergen
BELGIË

Begin van het mandaat: 14-05-2014 Einde van het mandaat: 10-05-2017 Bestuurder

Direct of indirect vertegenwoordigd door:

VERKIMPE NORBERT vaste vertegenwoordiger

Bommelsrede 29
9070 Destelbergen
BELGIË

VIT NV

BE 0428.616.571
Doorniksewijk 49
8500 Kortrijk
BELGIË

Begin van het mandaat: 14-05-2014 Einde van het mandaat: 13-05-2015 Bestuurder

Direct of indirect vertegenwoordigd door:

KATRIEN Mattelaer

vaste vertegenwoordiger
Priester Schrursstraat 2
8500 Kortrijk
BELGIË

TCL NV

BE 0433.015.027
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Goedingenstraat 24
9051 Afsnee
BELGIË

Begin van het mandaat: 14-05-2014 Einde van het mandaat: 13-05-2015 Voorzitter van de Raad van Bestuur

Direct of indirect vertegenwoordigd door:

TONNY VAN DOORSLAER vaste vertegenwoordiger

Goedingenstraat 24
9051 Afsnee
BELGIË

FOVEA BVBA

BE 0892.568.165
Vronerodelaan 103
1180 Ukkel
BELGIË

Begin van het mandaat: 14-05-2014 Einde van het mandaat: 10-05-2017 Bestuurder

Direct of indirect vertegenwoordigd door:

KATYA DEGRIECK

vaste vertegenwoordiger
Vronerodelaan 103
1180 Ukkel
BELGIË

VEAN NV

BE 0458.303.719
Stationstraat 172
9260 Wichelen
BELGIË

Begin van het mandaat: 11-05-2011 Einde van het mandaat: 14-05-2014 Bestuurder

Direct of indirect vertegenwoordigd door:

VANSTEENKISTE LUC vaste vertegenwoordiger

Stationstraat 172
9260 Wichelen
BELGIË

VLERICK Philippe

Ronsevaal 2
8510 Marke
BELGIË

Begin van het mandaat: 14-05-2014 Einde van het mandaat: 13-05-2015 Bestuurder

DE CORTE Stef

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

Begin van het mandaat: 14-05-2014 Einde van het mandaat: 13-05-2015 Gedelegeerd bestuurder

BDO BEDRIJFSREVISOREN BURG. VEN. CVBA (B00023)

BE 0459.910.454
Da Vincilaan 9/E.6
1935 Zaventem
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BELGIË

Begin van het mandaat: 14-05-2014 Einde van het mandaat: 10-05-2017 Commissaris

Direct of indirect vertegenwoordigd door:

CATRY Veerle (A01868)

commissaris-revisor
Da Vincilaan 9/E.6
1935 Zaventem
BELGIË
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VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

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

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

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

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

B. Het opstellen van de jaarrekening*,

C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of

D. Het corrigeren van de jaarrekening.

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

__________________________________
* Facultatieve vermelding.

Nr. BE 0405.706.755 VOL 1.2
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BALANS NA WINSTVERDELING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

VASTE ACTIVA 20/28 47.350.732 47.394.635

Oprichtingskosten 5.1 20

Immateriële vaste activa 5.2 21 6.534 11.937

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

Financiële vaste activa 5.4/5.5.1 28 47.344.198 47.382.698
Verbonden ondernemingen 5.14 280/1 47.343.888 47.382.388

Deelnemingen 280 46.975.005 46.975.005
Vorderingen 281 368.884 407.384

Ondernemingen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat 5.14 282/3

Deelnemingen 282
Vorderingen 283

Andere financiële vaste activa 284/8 310 310
Aandelen 284 310 310
Vorderingen en borgtochten in contanten 285/8

VLOTTENDE ACTIVA 29/58 1.633.246 2.075.313

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 23.213 35.605
Handelsvorderingen 40 22.143 28.344
Overige vorderingen 41 1.070 7.261

Geldbeleggingen 5.5.1/5.6 50/53 23.983 45.697
Eigen aandelen 50 20.786 42.499
Overige beleggingen 51/53 3.197 3.197

Liquide middelen 54/58 1.563.837 1.953.934

Overlopende rekeningen 5.6 490/1 22.212 40.078

TOTAAL VAN DE ACTIVA 20/58 48.983.978 49.469.948

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

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN 10/15 48.001.056 48.424.312

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 20.786 42.499

Voor eigen aandelen 1310 20.786 42.499
Andere 1311

Belastingvrije reserves 132 2.616.220 2.616.220
Beschikbare reserves 133 2.282.696 2.260.983

Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) 14 -25.629.209 -25.205.953

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 17/49 982.921 1.045.636

Schulden op meer dan één jaar 5.9 17 368.884 407.384
Financiële schulden 170/4 368.884 407.384

Achtergestelde leningen 170 68.884 107.384
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 42/48 506.538 577.637
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 4.105 65.280
Leveranciers 440/4 4.105 65.280
Te betalen wissels 441

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 46
Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten 5.9 45 39.229 46.404

Belastingen 450/3 9.522 12.469
Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 29.707 33.935

Overige schulden 47/48 463.204 465.952

Overlopende rekeningen 5.9 492/3 107.500 60.616

TOTAAL VAN DE PASSIVA 10/49 48.983.978 49.469.948

Nr. BE 0405.706.755 VOL 2.2
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RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten 70/74 348.227 374.689
Omzet 5.10 70 227.696 296.163
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en
bestellingen in uitvoering: toename (afname) (+)/(-) 71
Geproduceerde vaste activa 72
Andere bedrijfsopbrengsten 5.10 74 120.531 78.527

Bedrijfskosten 60/64 732.803 791.087
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 60 6.916

Aankopen 600/8 6.916
Voorraad: afname (toename) (+)/(-) 609

Diensten en diverse goederen 61 414.784 513.356
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) 5.10 62 191.861 205.295
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa 630 5.403 5.227
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen
in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) (+)/(-) 631/4
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) 5.10 635/7
Andere bedrijfskosten 5.10 640/8 113.839 67.208
Als herstructureringskosten geactiveerde
bedrijfskosten (-) 649

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-) 9901 -384.577 -416.397

Financiële opbrengsten 75 52.833 53.778
Opbrengsten uit financiële vaste activa 750
Opbrengsten uit vlottende activa 751 52.812 53.754
Andere financiële opbrengsten 5.11 752/9 21 25

Financiële kosten 5.11 65 52.959 20.939
Kosten van schulden 650 20.954 23.158
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan
voorraden, bestellingen in uitvoering en
handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
(+)/(-) 651 30.817 -166.095
Andere financiële kosten 652/9 1.188 163.877

Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór
belasting (+)/(-) 9902 -384.703 -383.558

Uitzonderlijke opbrengsten 76 330.247
Terugneming van afschrijvingen en van
waardeverminderingen op immateriële en materiële
vaste activa 760
Terugneming van waardeverminderingen op financiële
vaste activa 761 330.231
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke
risico's en kosten 762
Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 763 16
Andere uitzonderlijke opbrengsten 5.11 764/9

Uitzonderlijke kosten 66 38.500 17.898.844
Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen
op oprichtingskosten, op immateriële en materiële
vaste activa 660
Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661 38.500 17.633.374
Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten:
toevoegingen (bestedingen) (+)/(-) 662
Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 663 265.469
Andere uitzonderlijke kosten 5.11 664/8
Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke
kosten (-) 669

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting
(+)/(-) 9903 -423.203 -17.952.155

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 780

Overboeking naar de uitgestelde belastingen 680

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

Belastingen op het resultaat (+)/(-) 5.12 67/77 53 601
Belastingen 670/3 53 601
Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen 77

Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9904 -423.256 -17.952.757

Onttrekking aan de belastingvrije reserves 789

Overboeking naar de belastingvrije reserves 689

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar
(+)/(-) 9905 -423.256 -17.952.757

Nr. BE 0405.706.755 VOL 3
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RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen winst (verlies) (+)/(-) 9906 -25.629.209 -25.205.953
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905 -423.256 -17.952.757
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)/(-) 14P -25.205.953 -7.253.196

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 -25.629.209 -25.205.953

Tussenkomst van de vennoten in het verlies 794

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

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

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

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

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8052P XXXXXXXXXX 990.806

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

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8052 990.806

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8122P XXXXXXXXXX 978.869

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt 8072 5.403
Teruggenomen 8082
Verworven van derden 8092
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8102
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8112

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8122 984.272

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 211 6.534

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

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8192P XXXXXXXXXX 871

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

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8192 871

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8252P XXXXXXXXXX

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

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8252

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8322P XXXXXXXXXX 871

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8322 871

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 23

Nr. BE 0405.706.755 VOL 5.3.2
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8193P XXXXXXXXXX 125.385

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

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8193 125.385

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8253P XXXXXXXXXX

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

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8253

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

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8323 125.385

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 24

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

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

VERBONDEN ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8391P XXXXXXXXXX 158.810.813

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 158.810.813

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8451P XXXXXXXXXX

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

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8451

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8521P XXXXXXXXXX 111.835.808

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

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8521 111.835.808

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

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

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8551

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 280 46.975.005

VERBONDEN ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 281P XXXXXXXXXX 407.384

Mutaties tijdens het boekjaar
Toevoegingen 8581
Terugbetalingen 8591
Geboekte waardeverminderingen 8601 38.500
Teruggenomen waardeverminderingen 8611
Wisselkoersverschillen (+)/(-) 8621
Overige mutaties (+)/(-) 8631

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 281 368.884

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER
EINDE BOEKJAAR 8651 38.500

Nr. BE 0405.706.755 VOL 5.4.1
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8393P XXXXXXXXXX 51.128

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 51.128

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8453P XXXXXXXXXX

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

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8453

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8523P XXXXXXXXXX 50.818

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 50.818

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

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

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8553

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 284 310

ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 285/8P XXXXXXXXXX

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

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER
EINDE BOEKJAAR 8653

Nr. BE 0405.706.755 VOL 5.4.3
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INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN

DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN

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

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

ONDERNEMINGSNUMMER

Aangehouden
maatschappelijke rechten

Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

rechtstreeks doch-
ters

Jaarrekening
per

Munt-
code

Eigen vermogen Nettoresultaat

Aantal % %
(+) of (-)

(in eenheden)

SMARTPHOTO SERVICES NV

BE 0439.476.019

Naamloze vennootschap

Kwatrechtsesteenweg 160

9230 Wetteren

BELGIË

31-12-2013 EUR 53.590.296 -2.506.500

Ordinary 207.251 99,99 0,01

SPECTOR VERWALTUNG

DE214116205

Buitenlandse onderneming

Laufamholzstrasse 171

90482 Nürnberg

DUITSLAND

31-12-2013 EUR -490.556 -41.234

Ordinary 500.000 100 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

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

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

OVERIGE GELDBELEGGINGEN

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

Vastrentende effecten 52
Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen 8684

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen 53
Met een resterende looptijd of opzegtermijn van

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

Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen 8689

Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN

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

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

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

STAAT VAN HET KAPITAAL

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

Codes Bedragen Aantal aandelen
Wijzigingen tijdens het boekjaar

Samenstelling van het kapitaal
Soorten aandelen

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

Aandelen op naam 8702 XXXXXXXXXX 2.077.225
Aandelen aan toonder en/of gedematerialiseerde aandelen 8703 XXXXXXXXXX 34.542.280

Codes Niet-opgevraagd bedrag Opgevraagd, niet-gestort
bedrag

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

Codes Boekjaar

Eigen aandelen
Gehouden door de vennootschap zelf

Kapitaalbedrag 8721 20.786
Aantal aandelen 8722 77.271

Gehouden door haar dochters
Kapitaalbedrag 8731 303.916
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

Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal 8751 64.193.916

Codes Boekjaar

Aandelen buiten kapitaal
Verdeling

Aantal aandelen 8761
Daaraan verbonden stemrecht 8762

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

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

Nr. BE 0405.706.755 VOL 5.7
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Aandeelhoudersstructuur van de onderneming op datum van de jaarafsluiting,
zoals die blijkt uit de kennisgevingen die de onderneming heeft ontvangen

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

Datum
kcnn icnerrino

Aantal
Aanrlalan

o/o Yãl1
fntaal l1 I

A. SPECTOR COORDINATIECENTRUM NV

Kwatrechtsteenweg 160, 8-9230 Wetteren

B. PARTIMAGE BVCVA

Grote Steenweg Zuid 39, 8-9052 Zwijnaarde

C. ALEXANDER PHOTO SA

Boulevard Royal 11, L-2449 Luxemburg

D. SMARTPHOTO GROUP NV

Kwatrechtsteenweg 160, B-9230 Wetteren

E. CONSORTIUM VIT NV, VOBIS FINANCE NV,

CREATIO INVEST NV, MIDELCO NV,

CECAN INVEST NV CN ISARICK NV

p/a Doorniksewijk 49, 8-8500 Koftrijk
- VIT NV
- VOBIS FINANCE NV
- CREATIO INVEST NV

- CECAN INVEST NV
- MIDELCO NV

- ISARICK NV
- PHILIPPE VLERICK

F. KORAMIC FINANCE COMPANY N.V.
Ter bede Business Center,
Kapel Ter Bede 84, 8-8500 Kortrijk

G. GROES GERARD

Straten 15, NL-5688 Nl Oirschot

H. SHOPINVEST NV

Beukenlaan 1, 8-9250 Waasmunster

rs/09/2008

28/03/2008

ts/09/2008

Ls/09/2OOB

2e/ot/2009

17/06/20L3

26/rO/2OOe

19/72/20L4

I O75 275

84 044

54 526

77 27t

6 9r4 244

1 708 995
2 5t2 566

2t5 703
2 L73 643

212 500
54 765
36 072

r 827 3r4

1 835 000

4 269 47r

2,94o/o

o,23o/o

o,l5o/o

0,2!o/o

18,88o/o

4,670/o

6,860/o

o,59o/o

5,94o/o

0,58o/o

o,tSo/o

0,10o/o

4,99o/o

5,Olo/o

rl,660/o
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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 368.884

Achtergestelde leningen 8812 68.884
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 368.884

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

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

Handelsschulden 8863
Leveranciers 8873
Te betalen wissels 8883

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 8893
Overige schulden 8903

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

Codes Boekjaar

GEWAARBORGDE SCHULDEN

Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
Financiële schulden 8921

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

Handelsschulden 8981
Leveranciers 8991
Te betalen wissels 9001

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

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden 9061

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

Financiële schulden 8922

Nr. BE 0405.706.755 VOL 5.9

20/53



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

Handelsschulden 8982
Leveranciers 8992
Te betalen wissels 9002

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

Belastingen 9032
Bezoldigingen en sociale lasten 9042

Overige schulden 9052

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

Codes Boekjaar

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN

Belastingen
Vervallen belastingschulden 9072
Niet-vervallen belastingschulden 9073 9.522
Geraamde belastingschulden 450

Bezoldigingen en sociale lasten
Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 9076
Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 9077 29.707

Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN

Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
Toe te rekenen kosten 107.500

Nr. BE 0405.706.755 VOL 5.9
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BEDRIJFSRESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Netto-omzet
Uitsplitsing per bedrijfscategorie

Uitsplitsing per geografische markt

Andere bedrijfsopbrengsten
Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen
compenserende bedragen 740

BEDRIJFSKOSTEN

Werknemers 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 1,6 1,8
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 9088 2.727 3.000

Personeelskosten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 620 144.145 148.769
Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen 621 29.283 37.066
Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen 622 9.312 10.301
Andere personeelskosten 623 9.121 9.160
Ouderdoms- en overlevingspensioenen 624

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

Waardeverminderingen
Op voorraden en bestellingen in uitvoering

Geboekt 9110
Teruggenomen 9111

Op handelsvorderingen
Geboekt 9112
Teruggenomen 9113

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

Andere bedrijfskosten
Bedrijfsbelastingen en -taksen 640 1.974 1.829
Andere 641/8 111.865 65.379

Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde
personen

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

Nr. BE 0405.706.755 VOL 5.10
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FINANCIËLE EN UITZONDERLIJKE RESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

FINANCIËLE RESULTATEN

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

Kapitaalsubsidies 9125
Interestsubsidies 9126

Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten

Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen en van disagio 6501

Geactiveerde intercalaire interesten 6503

Waardeverminderingen op vlottende activa
Geboekt 6510 30.817 6.918
Teruggenomen 6511 173.014

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 1.188 1.099
Minderwaarde op realisatie vlottende activa 0 162.641

Boekjaar

UITZONDERLIJKE RESULTATEN

Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke opbrengsten

Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke kosten

Nr. BE 0405.706.755 VOL 5.11
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BELASTINGEN EN TAKSEN

Codes Boekjaar

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

Belastingen op het resultaat van het boekjaar 9134 53
Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen 9135 53
Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen 9136
Geraamde belastingsupplementen 9137

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren 9138 0
Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen 9139 0
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

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

Codes Boekjaar

Bronnen van belastinglatenties
Actieve latenties 9141 22.779.973

Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten 9142 22.779.973
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 67.787 92.591
Door de onderneming 9146 58.360 60.701

Ingehouden bedragen ten laste van derden als
Bedrijfsvoorheffing 9147 49.658 58.172
Roerende voorheffing 9148

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

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

VERBONDEN ONDERNEMINGEN

Financiële vaste activa 280/1 47.343.888 47.382.388
Deelnemingen 280 46.975.005 46.975.005
Achtergestelde vorderingen 9271 368.884 407.384
Andere vorderingen 9281

Vorderingen op verbonden ondernemingen 9291 22.143 28.344
Op meer dan één jaar 9301
Op hoogstens één jaar 9311 22.143 28.344

Geldbeleggingen 9321
Aandelen 9331
Vorderingen 9341

Schulden 9351 372.069 421.180
Op meer dan één jaar 9361 368.884 407.384
Op hoogstens één jaar 9371 3.185 13.796

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 52.600 53.006
Andere financiële opbrengsten 9441
Kosten van schulden 9461 19.084 21.424
Andere financiële kosten 9471

Realisatie van vaste activa
Verwezenlijkte meerwaarden 9481
Verwezenlijkte minderwaarden 9491

ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING
BESTAAT

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

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

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

Boekjaar

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN

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

NIHIL - Bij gebrek aan wettelijke criteria die toelaten om de transacties met verbonden partijen buiten
normale marktvoorwaarden te inventariseren, kon geen enkele informatie worden opgenomen 0

Nr. BE 0405.706.755 VOL 5.14
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FINANCIËLE BETREKKINGEN MET

Codes Boekjaar

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

Uitstaande vorderingen op deze personen 9500
Voorwaarden betreffende de uitstaande vorderingen

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

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel 9502
Voornaamste voorwaarden van deze verplichtingen

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

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

Codes Boekjaar

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

Bezoldiging van de commissaris(sen) 9505 15.000

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

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

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

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

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

Nr. BE 0405.706.755 VOL 5.15
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VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

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

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

Nr. BE 0405.706.755 VOL 5.17.1
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SOCIALE BALANS

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

Staat van de tewerkgestelde personen

Werknemers 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

Deeltijds 1002 2 2

Totaal in voltijdse equivalenten (VTE) 1003 1,6 1,6

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Voltijds 1011

Deeltijds 1012 2.727 2.727

Totaal 1013 2.727 2.727

Personeelskosten

Voltijds 1021

Deeltijds 1022 191.861 191.861

Totaal 1023 191.861 191.861

Bedrag van de voordelen bovenop het loon 1033 97 97

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

Gemiddeld aantal werknemers in VTE 1003 1,8 1,8

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 1013 3.000 3.000

Personeelskosten 1023 205.295 205.295

Bedrag van de voordelen bovenop het loon 1033 7 7

Nr. BE 0405.706.755 VOL 6
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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 2 1,6

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 110 2 1,6

Overeenkomst voor een bepaalde tijd 111

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 112

Vervangingsovereenkomst 113

Volgens het geslacht en het studieniveau

Mannen 120

lager onderwijs 1200

secundair onderwijs 1201

hoger niet-universitair onderwijs 1202

universitair onderwijs 1203

Vrouwen 121 2 1,6

lager onderwijs 1210

secundair onderwijs 1211

hoger niet-universitair onderwijs 1212 1 0,8

universitair onderwijs 1213 1 0,8

Volgens de beroepscategorie

Directiepersoneel 130

Bedienden 134 2 1,6

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

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

Codes Mannen Codes Vrouwen

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten
laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers 5801 5811

Aantal gevolgde opleidingsuren 5802 5812

Nettokosten voor de onderneming 5803 5813

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding 58031 58131

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen 58032 58132

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) 58033 58133

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

Aantal betrokken werknemers 5821 5831 2

Aantal gevolgde opleidingsuren 5822 5832 26

Nettokosten voor de onderneming 5823 5833 1.569

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
werkgever

Aantal betrokken werknemers 5841 5851

Aantal gevolgde opleidingsuren 5842 5852

Nettokosten voor de onderneming 5843 5853
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WAARDERINGSREGELS

SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS

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

Ten behoeve van het getrouwe beeld diende niet te worden afgeweken van voormelde waarderingsregels.
De waarderingsregels werden ten opzichte van vorig jaar niet gewijzigd.
De resultatenrekening wordt niet op belangrijke wijze beïnvloed door opbrengsten en kosten die aan enig ander boekjaar moeten worden
toegerekend.

BIJZONDERE REGELS
I. ACTIVA

1. Oprichtingskosten
De activering van de oprichtingskosten en kosten van eerste inrichting gebeurt binnen de wettelijke perken en in zoverre de rendabiliteit
positief geschat wordt voor de toekomst. Principieel worden deze kosten lineair afgeschreven over 5 jaar.
De kosten van uitgifte van de obligatielening werden aan 20% afgeschreven.

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

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

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

o installaties, uitrusting en meubilair 25 %
o rollend materieel 20 %
o machines 25 %
o informatica 25 %
De afschrijving gebeurt volgens de lineaire en/of de degressieve methode. Het eerste boekjaar waarin de activa worden verkregen, wordt pro rata
temporis afgeschreven.

4. Financiële vaste activa
De aandelen worden tegen hun aanschaffingsprijs geboekt exclusief de bijkomende kosten die ten laste van de resultatenrekening vallen. Ze
worden elk jaar afzonderlijk gewaardeerd. Die waardering geschiedt aan de hand van de boekhoudkundige netto vermogenswaarde van de aandelen of
van de vermoedelijke contractuele waarde bij verkoop, of volgens de criteria die bij de aankoop van de aandelen werden aangewend wanneer de
deelneming werd verkregen tegen een prijs die afwijkt van haar boekwaarde.
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 Raad van Bestuur volgt de mening van het auditcomité dat de geboekte waardevermindering op smartphoto services NV voldoende is.
De waardeverminderingen worden teruggenomen wanneer de geraamde waarde hoger is dan de boekwaarde die rekening hield met de
waardeverminderingen en voor zover, naar de mening van de Raad van Bestuur, het verschil van duurzame aard is.

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

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

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

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

7. Overlopende rekeningen
Het betreft de pro rata kosten die werden gemaakt tijdens het boekjaar maar die ten laste worden gebracht van het volgende boekjaar en de
verworven opbrengsten, d.w.z. de pro rata opbrengsten die slechts in de loop van het volgende boekjaar zullen worden geïnd, maar die betrekking
hebben op het verstreken boekjaar.

II. PASSIVA

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

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

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

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

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

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

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

Vcrslag van dc llaad vatt llestul.u'

hii de statutaire iaarrcl<clrittg, 2O1'4,

Balansgcgevcns pcr 31 december 2014

ACTIVA PER 31 DECEMBER 2014
De vastc activa (l¿ìlen tnet EUR 43.903 als gevolg van dc afsch|.ijvingon var'ì hot boekjaar
on cen geþoektc wa a rdevernr incie¡.ing op eon vordering o¡r latrge termijn voor EUR

38.500.

Do vlotl.ende act¡va dalen rnet I:Ulì 442.068:
- De handels- en diverse vorderingen ddlen mct EUR
- Er werd een waardevenrrindêring goboakt op eigen
- De liquide middelen dalen met EUR 390.097.
- De overlopende rekerrirrgen dalen n'ìêt EUR 17.866.

72 392.
aa nd ele rr vôn EUR 21.71.3.

overeenkorrstig artikel 624 vðn hot Wotbock van vennootschôppen d¡elìt gemeld te
worden dat de verìnootschap per oind 2014 zevenenzeventig dulzend tweelro¡rderd
éénenzeventig (77.271) eigen aðndelon bazit. Itì Z0ll.4 werden or geen e¡9erì aandelell
a a rìqekocht.

De volgende doclrtero ndo rnoÍì ing en vatì smartphoto group NV houden a¿ndelen
sntartphôto group äan : - Alexander Photo SA: 54.526

Spector Coörd inatiecentru m NV: L.O75.275

Gezàmènl¡jk botreft het dus l. 207 072 eigen aàndolcn, die 3,29630/o van hot totä¿ll
¿rantal bostaandc aar'ìdelen (36 6f9.505 aandelen) v(} rtegetìwoo fd ige n.
Dê oigên aandelen zijn gewaardeerd tegen de beurskoers ¡:er 31. decombor 2014, zijndc
EUR 0,269.
Hot pakket e¡gen aandeler'ì dat door srnartphoto grouP NV wordt aangehoudetr,
v(l rteger'ìwoord ig t een netto bedrag van EUR 20.786 en is opgonornelr onder de |ul:riek
'Gcldbeleggingen',

PASSIVA PER 31 DECEMBER 2014
Hct verlies van lret boekjaar zorgt voor oên d¿ìl¡tìq vatr het eigon vcrmogen met
EUR 423.256.

RESU LTATE N REKEN IN G
De activiteit van snlartplìoto group NV bcstaat hoofdzakolijk uit het verlenên v.)lì
ondersteunende diênston op hct vlak van rnarìagement.

De onrzet dâalt mot EUR 68.467. Daartegcnover stdat èen sterke daling v¡n do kosten
vooI dienstên on divorsc goecleretr tltet EtJlì 98.572 eì eerr daling van de

l)e fso n eelskoston nìct EUR 13.435. Wat le¡dt tot een daling valr het bêdr¡Jf.svcrlics nrot
lluR 31.821 tcrì opz¡chte van voriq boekj.rar'.

De financiële kostc;rr stijgerr mcìt EUR 32.020, voornômolijk te w¡jten ¿ìórr de
lìetwaa rcjef irìq van cigen ô ð ndo lôn.

snrt pliolo gtouD - von;tag van .!o lli¿ild viin BesluLn b¡j do slîtlLlit¡t è ir1íttt'ekett¡ttg 2014 - D 1/19
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Do uitzôndcrl¡Jke kosten l)estaan uil,sluitcncl uít eorì ¿ì[w¿lôrdor¡ng varì ecn vord@ring voor
EUR 38.500. Er wercien geen aanpass¡ngen in waardevcrminder¡ng weerhouden in het
kader van dc ¡mpairmont tcst w.'r¿ra('lt <1e rleelnerrringen van srìrartl)lìoto group elk jtrar
wordert otrcle rwo rpe n.

Dit ¿rlles resulteert itì een verlics vän hrìt bockjaar vdn EUR 423.256

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
Dc Raôd v¿rn Bestuur stelt de volgende bestemm¡ng van hel, resultaat voor

Te beslemmcn varlies v¿n ltet boekjaar:
Overgedragon v¿rlias van het vo ge boek.jaar
over te dragen vÒ ics:

- 423,2s6 EUR
- 25.205.953 EUR
- 25.629,209 EUR

VERGOEDING VAN DE COIUMISSARIS
Bu¡ten dc vergôedin9 voor het tnandaat, onl-v¡ng de Comnìissaris ¡n 2014 goon
vergoed¡ng.

WAARDERING IN CONTINUiTEIT
U¡t de llalans opgesteld ¡:er 31, december 2014 blijkl, een overgedragen verl¡es van
25.629.209 EUR zod¿rt artikel 96,6o v.rrr het Wetboek van ver'ì nootscha ¡r ¡:en van
toel)assing ¡s.

De Raad van Bestuur is do mdn¡ng toegedaan dat het geleden verlies, gezien de
solvabiliteit en de financ¡ële locstand van de vennootschap, de continuïte¡t niet in gevaar
brengt en rneent derhalvc dat dc toepassing van de waa rd eringsregels in de
vô ronderstell¡ng van de continuïteit wordt vorðntwoord. Er dionên dus geen spocifieke
maatrcgêlen genonren te wordetì.

BESCHRIJVING VAN DE VOORNAAMSTE RISICO'S EN ONZEKERHEDEN
Þe voornaamstc rls¡co's en onzekel'heden zijn ol)genotnetì ¡n de 'Verklarilrq inzake
deugdelijk bostuur'ondor de titel 'Risicobeheer en interne cotìtrole',

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Sinds de afslu¡ting van het bookjôôr 2014 lrebben er zich geen gebeurtenissen
vo<lrgedaan die een belangrijke invloed 2oudon kunnen hobbon op de rosultatên van de
Vcnnootschap.

WERKZAAMHEDEN OP GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING
N iet van toopìrssing.

BIJ KANTO REN
srìrartphoto group NV lìee1't geen bijkantoren.

GEBRUIK VAN FINANCIËIE TNSTNU¡,IEruTEN
smartl)lìoto group NV m.:akte in 201,4 geen gebruik van afgeleide 1r¡nanciëlc
rnstru me nten.

TOEPASSING VAN ARTIKEL 526 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
De sôrnonstolling van Iret Auditcotnité voldoct aan clc verpl¡clìtingcn opgcnonìcn ln de
Wet. Irì ovoreenstenrmirì9 nlet artikel 526 Wetboek vatì verì n ootscha ppen is hct
Auditcorn¡té samcngostold uit 3 onafltankelijke lecierr van de Raad van Elestuur wc)ðrVâtì
minstens één lid over dc rìodigo doskundighêid en pÍofessionele ervaring op gebied van
boôkhouding en audit beschikt,
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liet Auditcornité is als volgt s¿rrlèrìgostcl(l: MClvl BVBA, vast vcrtogcnwoo rd igd door dc
heeI Gee|t Vandcrstappen, Pðtrlck Dc Greve BVBA, vast ve rteg elìwoo rd ¡9d dôor do heer
Patrick De Greve, en Nortlorl Vcrk¡rÌtpe FVBA, vast vertôgctìwoordigcl door dc heer
Norbo rt Vorkirn po.
Do lìoor Gcerl- V¿ìnderstaJ:pen beschikt over de nodigc deskundigheid on profess¡onGle
crvar¡ng op gebicd varr boekhouding on ¿ìudlt ingevolge zijrr loo¡rbaatr clì lìu¡d¡9c
profess¡onele wc rkzaa r¡ heclen.

VERKLARING INZAKE DEUGDELIJK BESTUUR
Corl)orate Gover¡rance Corle
Afwijkingen van de Code
Sa rrrerrstelling err werking van de Raad van Bcstuur
Sarnenstelling cn werkinq var'ì de com¡tés
Dagelijkse leiding
Eva luatiel)roces van de llaad v(rn lSestuur, d<¿ cclmités etr i¡rdividuclo bestuurders
Rem u r'ìeratieverslag
Risicobelìeer en irìte nìe controle
Informatie irrgevolge artikel 14, vlerde lid van dc Wet vatl 2 mei 2007
Informatie inqevolqe artikel 34 K.B. 1.4 rìovombcr 2007

Corporate Governânce code
smartphoto group NV verbindt zich tot het naleven van âllc tocpasselijl<e wettelijke
bepalingen irrza ke Cor¡ror.rte Gove|nancc.

l"let Koninklijk flesluit v¿n 6 junl 2010 (gePuDliceefd in het Belgisch Staatsblad op 28 juni
201,0) bepaalt dat de Belgischo Corporate Governance code 2009 ("de Code"), van
toepassing op de vorsl¿¡gjàron d¡(¡ aanvangen o¡r L januari 2009 of later, als enigc Cocfe
geldt in de zln vdn arl,¡ke | 96 5 2 van het Wetbôêk van ven nootscha p pen. smartPhóto
grôup NV hantccrt dczc Code als referentiecode. De Code is l¡eschikl¡aar op do wcbsite
vdrì de CôÍìÌì¡ss¡lr Corf)oratc Goverttattce, www. c-ojporate g overna nÇeeom m ¡tt(le.þe. De
voornaamstc aspccten van het corporate governa nce- beleid van smartphoto group NV
worden weergegeverì ¡r'ì lìet CorPofate Governônce Charter dat geraadplecgd kan worden
op de website www,smartphoteoroup.com. liot Corporate Governanco charter wol'dt oP

regelmatige tijdstipl)en geactualiseerd,

Afwijkingen van de codê
Conform lìet 'l)as toe o1F leg uit'-principo ('comPly of expla¡n') worden lrierna de
verkl.rrirìger'ì van de afwilkingen van da Code omwille van dê spocifieke structuur van de
vennootschap en de aard v¿¡n dê áctivite¡telì oPgelìomen:

De samenstelling van het hu¡dige Berìoorrì ingscorn ité is een ¡fwljkillg op principe 5 3 van
de Corpofate Govern¡nce Codo dlc stclt dat het t3enoem ingscot¡ ité dietrt samengesteld
te zijn uit een mêêrdêrho¡d v¿¡n onafhankelijke n iet'uitvoorendc bestuurders. Dê Raad
van Bestuur meent êvenwel dat de orlafha rl kelij ke boslu¡tvorming van de niet-
uitvoerende leden niot wordt ôôngctast, lìetgeen de ervarillg valì de voorbijo ja[en
efl'ectief heeft u¡tgcwozon.

Samenstelling en werking van de Raad vân Eestuur
Do Raðd van Bestuur ¡s samcngesteld uit 9 leden, waarvall I n iet- u itvoorcnda lcdan. Dc
rollen en ve ra lìtwoord el¡jkhederr v.rn cie leder¡ van de Raad van Bèstuur, de s¿ì rÌtetìstolling,
structuur en organisatic worden gedetaillec¡rd t¡cschreven in lrc¿t Corporatc Governalìcc
clìarter van snrartl)hoto g|oup NV.
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'ìCl" NV, ver(e0enw(xndrqd door
lrââr v¿ìste verteOenwoor.iiger dc
hee¡- Tonny Vðn Doofsl0c¡'

0e lìeer Slef Dc corte

Þc hccr PhlliÞpc Vlcrick

l-14CL CVA, vcf lcgcrìwoordigd
door lì¡ar v¿slc
verte(¡enwoord¡çJer de lìcc¡ 1,(¡c

Vanslecnk¡stc

Pdtrick Dc Grcve ßVß^,
vcrtcAcnwoord¡9d door' h¿ôr
virsl.o vortcocrìwoordiger de h(,{:r
P¿¡tr¡ck De Grcve

MC19 BVB^, vefteOenwoofdigd
rloor haa¡ vaslc
vc|tcAcnwoordigcr dc lrecr Gccrl.
V¡ndcrsl..ìÞ¡)crì

x

| 
ru t,,,t-

u¡Nocrend
béstuolder
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xNoftre( Vct killìl)0 lìVl]^,
vcrtcgcnwoor(llúd cló()r h¿râr

vâsLe vertcAenwoor-digc[ de hccr
Nôrbcrt Vcrkilìlpc

VII' NV, vertcaenwoord¡gd doof
lì¿àr vdste vertcq(Ìnwoorairger
rn(:vrouw Kirl¡ ion ¡4al:teiacr

x

x

Per 31 decembôr 2014 w¡s v¿n f ¿ls ôstold
Naðnì

Éoveâ Bvß4, verteg!:nwoordiqd
door haar vastc
vcttcgenwoordl0er tììcvtotrw
Katy.ì Dcorieck

OVoorzittcr-xLid

Lôôpt¡id van de h u id ia_ejì_A.D_d.A,tç.n

Dc hiarbovon vêrnlelr,e bestuufders zijn I)enoemd tot a.rr'ì cJe Jaa|lijkse Algemene
Vergadoring v¿n A¿ndeelhouders van 2015, die zal plaatsvinden op J,3 mei 2015, met
u¡tzondering vðn Norbert Ve|kim¡re BVBA, vast vertegenwoo fd igd door de heer Norbert
Verkimpo, on Fov(ìâ BVIS^, vast vertegenwoord igd door mevrouw Katya Degrieck, wiens
rnandaat loopt tot aan de Jaa|.lijkse Algerrrene Vergadering v,ln ¡\andeelhouders varr
20t7 .

Geen enkcl lid van do Rôöd vðn Bostuur lìeeft familialê b¿lnden mêt andorc lodcn v¡n de
bestuurs-, leidingg(ùvond() of toêzichthoud ende orgónên vôn do voñnôotschap.

Eérr uitvoerendc cn acht nlot-uitvoorondo bostuurdors waarvan _two_c' onafhankolUkê
Þ.çr-[r]u!-dçLs
De llaad van llestuur bcschouwt de volganda lodcn als onalhankclUkc bcstuurders:
. Norbert Velkinr¡:e BVBA, vast vertegetìwoo rd ¡c¡d door de heer Norl)ert Verki¡rrl¡e, e¡r
. Fovoô BVB^, v¿¡st verteg enwoo|cj iqd door ntevrouw Katya Degrieck,

De Alge rnenc Vorgädorlng vdn Aandeelhouders van 74 moi 2OI4 hoolt dê
onafhankelijkhe¡d bekracht¡gd van Norbort Vorkimpe BVBA, cn Fovea BVBA, alsook van
hun vâste vertegenwoo rd igers, irr overeenstctntning ntet artikel li24 5 4 van het Wetboek
v¿r¡1 ven fìootschd PPê r'ì .

snatlpholo ltoup - Vctsl¿tg van dc R¿rad v¿ìù Bestuut b¡j do slatutai..] jaaïokon¡ng 2014 - 0. 4/19
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Met de bonoonrirrg varr Vll- NV, vcrteg onwoo r(ligd door rlìcvrouw l<atr¡en ¡4¿ttol¿1cr (rn de
benoenring v¿ìrì FovG¿ì BVBA, vast vertege rìwoord ¡9d door mervrouw l(¿ìtya Degriock,
l'ìoaft de Raad van BestL¡ur reeds inspannirtgett gellolllell ollr gonderdiversiteit I'c

bèkorìen l¡innen de Raad van Bestuur.

Aatr cJe Algernetre Vergadelirrg van Aandcclhouders van 13 môi 2015 wordt voorgclsteld
orr tc hcrbenoenlen tot bostuurdor : cfc heer PhiliPPe Vlorick, wonclrde tê Ronsevààl 2,

85l,0 l3ellegerì; L¡4Ct- cVA, rnot môôl.schapl)elijkê zêtol to Statiollsstraal 172, 9260
Schellêbollo, RPIì Dcndormondc 0466.335,022, vcrl'ag ollwoo rd iqd door haar vaste
ve rtegonwoord igêr do hccr Luc Vansteenkiste; VIT NV, met rn aa tsch¿ Ppclljke zetel lro

Doorniksew¡jk 49, 8500 l<ortr¡jk, RPR Kortr¡jk 0428.616.571, verteqenwoo rd igd door lraar
vasto vortcg onwoôrd ¡gcr, mevrouw Katrien Mattelôor; Patrick De Grove BVBA, mot
rnaa tsctì¿ì ppol¡j ke zetol te Putstraat 1.5, 9051 Gont, RPR Gent 0808.361..673,
vedogcnwoordlgd door haar vaste ve rtegenwoo rd ¡ger de heer Patrick Dc Grcve; MCM

EVI3A, rrìol- rrraatschapp<rlijko zetel te lYolenberg 44, 7790 Affl¡gem, RPR Brussêl
0d58.492.868, ve rtog o rlwoord igd door haar vast<¿ vortege nwoo rd ig er de hocr Goort
Vandorst¿rppon; 'l-CL NV, met rnaatschap¡relijke zotel te Goed ¡lìgenstraat 24, 9051
Al-snoo, RPR Goût 0433.015.027, veftegerìwoord igd door haar vaste ve rteg cnwoord ¡g(Jr

de hoor Tonny Van Doorslacr; cn de heer Stel' De corto, wonende te Drèvo dcs Hôtros
Rouges, Biorghes 10, 1430 Rebecq; en d¡t voor een periodc vall 2 iaar, ingaand vani¡f 13

nlei 201.5, cn oindigcnd na dc Gewone Algemeno Vcrgader¡ng van Aandeelhouders v¿¡n

2077 .

Þ_S.ç.!.UU.l_s.mêlÌdqton blj a ndcre ven nootscha p_p-e-n

De korte biografie van de lederr varr de Ra¡d v¡n Bcstuur (zie geconsolideerd laarverslag
2074) bevattcn tolkcns ook hun voolnaâmsl,c bestu u rsma ndaton blj anderc
vo nnootscha p pcn.

Ietgrne maatregelen ter bevorder¡nc¡ van oo-edo.corporate o ove rna ncê- or.ô kt¡j ken
Op basis var'ì de indicatieve pu bl¡c¿r tioschoma's voor 2015 heeft dc Raad van l3estuur
voor ziclrzelf de volgencJe "9eslôton par¡odas" vastgelegd:
. van 24 juli 201,5 tol en met 25 äugttstus 20].5,
. van 4 februari 2016 tot ên mot 5 maart 2016.

Ir'ìsiders wôrden geïñformcerd omtrent de gesloton periodes en de da¿lrmoe
samenhangondo wottolijko en bestuursrechtelijke pllchten die verbonden 2iJn aan hol'

nr¡sbru¡k ol'de ongeoorloofde verspre¡ditìg van vertrouwol¡jke inforlnatie'

De pcrsonon met leidinggevende vera n twoordolljkheid en nauw mot hen gel¡eerde
personcn wordon goinf'onneerd omtrent de verplicht¡ng om de toezichthoudor, het FSMA,
op dc hoogto te brengen van persoonlijke tronsact¡es ir'ì financiële instrumenten van de
Verì nootscha l) bu¡ten de s¡rer¡:eriodes.

A_c_!lyi-!_Sj!{-,1t.1-v,e["s"lnS'.yî,n "q,ç,.ß_e_q_d._v_s11 
Bestu Lr r in__2.014

In 2014 vorìdcn 11 vergaderingen pl¿ats, orìder het voorzitterschap van TCL NV, vast
vcrtegenwoord igd door de hee| Tonny Van Doorslaer.

Eón vergadering behandelde voorrì.1nìel¡jk hot budget voor 2OL4t twee vergader¡llgelì
handelden vooral over de vaststelling vòn de jaarrekeninqen por 31 december 2013 en
de halfjaarlijkse reker'ì¡ngen per 30 Juni 2014. oP de overige vorgaderingen boog de Ra.rcJ

van Bestuur z¡ch vooral over de pêr¡odioko rapporterinq rond do rcsúltaten van de groe¡r,

cle financiële situat¡e van dè ondcrncm¡ng, de investeringsstra l-og ie etr de aatrbevelingen
door cje comités van de Ròòd vârì Bestuur zoals do wijzlgingen op bestuursvlðk, de
benoenting vân do conìmissar¡s, de samenstelling van de conrités en dc jaarlljkso
beoordeling van do uitvoorenclc bestut¡rde|s, De Raad valì Bestuur beraadslaagt ondor
nreor ovcr dc stratog¡e etr de 9arr9 van zakon, over de lr a rìage nìontstructu u r, ovcr
voorstellen tot acq u ¡sit¡es o1'af-splitsìngen.

ol¡ 99 rìogelijke .ranwezighedon (11 vergaderirrqerr x 9 bestuurders) waren er 4

verontschuldigirìgên. FOVEA BVBA, vast vcrtegenwoôrdiç¡d cioor lìlevrouw K¿ìty¿ì Dcgr¡ock
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heeft zich 3 r¡aal verontschuldigd en VII' NV, v<rst ve rteg er'ìwoo rd ¡gd door tnevrolrw
Katrion ¡4irttelaer heeft zich I ma¿l verontschu ld ig d. l]oowol da statuten veflnelden dat
de beslissingerr bij rneorcie rheid v¿rrì de stêrlìmen gclrolÌ'ìelì (l¡ener'ì te worden, rr¿rì de
Raad van Bestuur in 2014 alla basllsslngon bU vollcdigc corìscrìsus.

l3e l.r nqencon I lict'
Tegenstrijdig belanq van verrnog e rrsreclrtelij ke aa|d vi:n cfe bostuurders in toepassing
v¿n ¿¡'tikel 523 van het Wetboek van venrrootsclrappen.

T¡jdons het boekjaar 2014 heel't zich geen $ituÐt¡o voorgedaôn als bedoeld ¡n artikel 523
van hêt Wetboek van vênnootschappen, nôch als bodoold in srtikol 524 van het Wetboek
van ven nootscha pl)en.

Sanrenstelll g en werklng van.le com¡tés
De R¿ìàd van Bestuur hooft dr¡ê comités:
Een Aud¡tcom¡té, een Beno@m lngsconì ité on oon Re m u rìerat¡ecorì1ité.

De reglemonten vàn dezo coryìités z¡jn opgenorncn ¡n het corporate Governance Chofter,

Arr,ditçoñìitó
Sa,Ìlenslel|¡ng vàn het Aud¡Lcot't ¡Lé

De volgendc lodcn vðn hct Auditcom¡tó z¡jn benoemd tot aan de Jaarlrjkse Algemene
Vergadering v¿ìn Aandeelhouders varl 2015, die zal l)laatsvinden ol) 13 mei 2015:
. MCM BVBA, vast verteg enwoo rd igd door de heer Geert Vanderstappen, bestr]t-rrdor on

voorz¡tter van het comité;
. Patrick De creve BVBA, vast vertegenwoo rd i9d door cJe lreer Pâtrlck De Grcvo,

be$tuurder;
o Norbert Verk¡nrl)e ßVBA, vast verteg enwoord igd cloor de heer Norbort Verkimpe,

onafhankel ijk bestuu rder.

Het Auditcomlté ls ultslultond samongêstcld ult n iet- u itvoercnd e bestuurders waarvan
minstons óén lid cen orìôfhârìkelijk t¡estuurder ¡s en voldoet lì¡eflÌree aan de vereisterì
van samcnstclling die zljn vermcld ln dc Belg¡sclìe Corporate Governance Code en aan
art¡kel 526 b¡s van het Wetboek van ven nootsclìa l)pen,

Tevens in overeenstemming met artikel li26 l¡is van het Wetboek van ven nootsclìa ppen
beschikt minsterìs één lid van het ALrditcomité over de nodige doskund¡gheid on
professionele ervaring op qebied van boekhôud¡ng en ¿udit. Zowtrl de heer Geert
Vonderstapperì, vaste vertegenwoo rd ¡ger van MCM BVBA, niet-uitvoerend bestuurder, als
Norbert Vêrk¡mpe, vaste ve Éeg errwoo |d iger van Norbort Vorklmpo BVBA, onafhankelijk
nlet-uitvoerend bestuurder, beschikken over de nodlge d@skund¡ghoid en Professionele
crvarlng op goblod van boêkhouding on audit ingevolgc hun loopbaan en huidiqe
professionele werkza<¡mheden.

Act¡vite¡l:envèrslðg vän het Aud¡tcôrn¡tó in 2014
Hot Auditcomit¿ kwarfl 4 maal sôrhen in 2014. Twee vergaderlrìgen waren voornanrelijk
gew¡jd aan hat n¿lzlcht van do goco rìso lldocrde jaarrekening per 31. december 201.3 en de
halfjaarlijkse geconsolideerde c¡jf(lrs por 30 juni 2014. Eén vergaderirrg wa$ gewlJd aon
de jaarlijkse "impaìrment testen overeenkornstig IAS 3ô" met betrêkklng tot dê
geTdent¡f¡ceerde kasstroomgene r(}rcnde eenheden om na te gaan of een bijzonder
waa rdever¡Ìl irìderingsverl¡es ciient te wofden opgenonlen, lién vorgadcrlng was
voornamelijk gewijd aan de irìteflre controles en risicobeheerssysterYìen. Op 2
vergaderingerr we|.cJ als specil'íek agend¿punt dê bonoonrlng van de Commissarls
besproken,
Andoro bol¿ìn9t'ijkè ¿lgond¿¡punten v¿ìrl ¡ìot comlté warcrì dc status van de projecten
inzake ¡nternc controle en ris¡co be hcc rssystemerì, het progranlnra, de act¡viteiten, dê
evaluat¡e en de Deoordeling varì de taô konrsclì r¡jv¡r'ìq varr cie interne audlt cn kwost¡os
inzake finarrciële ral)l)ortering volgens IFRS,
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Alle lecien varì hct Atid¡tconritó woorrden de vorgadoringcn bij. D¡t betekent dót op 12
rrrogelijke aanwezigheden (4 vergaderingcn x 3 lc(lan) or gecn onkcl l¡d van lìet
Arrd ltcomité zich heeft vcrontschuldigd.

Bc nocmi¡gscót ìr_it_ó

5a menstel I ¡ n g vð n h et BertoerÌt ¡ ngscom ¡lé
De volgende lcdetr van het Ben oenr ¡tìgscom ité zijn bonoomd tot aan dè l¿¡arlijkse
Alqe¡¡ene Vcrqader¡ng van Aandeelho(¡ders v¿n 2015, dio 2¿rl Plaatsvinderr op r3 mei
20Lli:
. Ll.4Ç1. CvA, vast vertegenwoord¡9d doof d(] hoor Luc Vansteenkiste, voorzittor van het

com¡té, niet-u¡tvoerend bestu u rder;
. De lreer Phili¡r¡re Vlerick, Iì iet- u itvoerc nd bestuurdor;
.'ìCL NV, vast verteg enwoord r9d door de heer Tonny Vôn Doorslðôr, n¡ot-uitvoorônd

bestu u rder.

De s.rnenstellinq van het Benoerìingscomitó ¡s oon afwijking op principe 5.3 vàn de
Corporate (ìovernance Code die stelt dot hot Bono(¡m ingscom ité dient särnongcstold te
zijn uit een rrreerderheid von orrafhankelijko niet- u itvoeretìde bestuurdors. Dc Raad van
Bestuuf rneent evenwel dat de onafhalìkêliJka boslu¡tvorming van de n¡êt-u¡tvoorende
lecJen niet wordt aangetast, hetgeen de ervaring van de voorl)ije jaren el'foctiof heeft
uitgewezen,

Activ¡leit'enversIag van liet llenoeningscottl¡Ló ¡ù 20I4
Het Berroenr irrgscomité doet voorst()lloñ bctrcffcndc dc evaluatie en herben<lorning van
bêstuurders, evendls dê benoeming eô introductie valr nieuwe bestuurders.
In 20I4 kwanr lìet Benoem ¡ngscorTl ¡té 1 maal san'ìen cr'ì belralrdelde in hêt Ll¡jzondor dê
(hor)bênoenlingen vdn do lodon vôn do Raad van Bestuur, Aan de Rðäd van Bestuur van
28 maart 2014 steldc het Bonocm¡ngscornité voor omi
- te hêrbenoêmên tot bcstuurdor: do heer Philip¡:e Vlerick, worìende to Ronsevaal 2,

8510 Bollogoûì; VIT NV, met maatschappelijke zetel te Doorn¡ksowljk 49,8500 l(ortrijk,
RPR Kortrijk O4?-8.6'J.6.57 7 , ve rtegenwoo rd igd dooI håar vaste verteqenwoordiger,
mevrouw Katrien Mattelaer; Patrick De Greve BVBA, rnet rnaatsch a ¡rpeliJ ke zetel te
Putstrôat 1.5, 9051. Gent, RPR Gent 0808,361.673, vo rtoganwoord igd door haar vaste
vertegenwoord iger de heer Patr¡ck De Greve; MCM BVBA, rnet maatsch.r pPe lij ko Tetel
te Molerrberg 44, 1.790 Afl'ligerrr, RPR Brussel o45a.492.868, vertegenwoord ¡gd door
hdar vaste vertegenwoo rd iger de hêor Geert Va nd ersta ¡r¡ren; TcL NV, met
maatsclra p¡relij ke zetel te Goedingenstraat 24, 9057. Afsnee, RPR Gent 0433.015.027,
ve ftegenwoofd igd door hdar vaste vertôgcnwoord iger de lreer "forrny Van Doorslaor; en
de heer Stef De corte, wonende te Dròve des Hêtres Rouges, Bierg. 10, 1430 Rebacq,
en dit voor eerr periode vðn L jô¿lr, ¡ngaônd vanaf 14 mei 2014, en oind¡gond na do
Gèwone Algêmêne Vorgadorlng van Aandeelhouders va¡r 201,5.

- te herbenoer¡en tot bostuurdor voor ee rì periode van 3 j.r.lr: Norbort Verk¡mpe BVBA,
met mððtschð ppoliJ kc zatcl tc Bommelsrede 29, 9070 Dèstolborgetì, RPR Gent
0894.504.1.08, ve rtege nwoo rd igd door haar vaste ve rtegenwoord lgar dc hecr Norbcrt
VcrklmÞê; Fovoð 8VBA, n'ìet maa tscha ppelij ke zetel te Vronerodelaan 103, 1180 Ukkel,
RPR Brussol 0892.568.165, ve rtegerìwoord igd door h¿rôr vasto ve rteg elìwoord iger
mevrouw Katya Dogrlock, en dit met ingang vanaf 14 nrei 2014, on c¡nd¡gend na dc
ccwono Algomono Vergader¡ng van Aandeelhouders v<rn 2017.

- te bonocmon tot n¡euwe bestuurder: t.MCt CVA, mêt môatschaPpel¡jke zetel te
Stationsstr¿ìat 1.72, 9260 Schellebelle, RPR Dondormonde 0466,335.022,
verl,cgcnwoord ¡gd door haar vaste vertegenwoord iger de heor Luc Vansteettkiste, voor
een periode van L jaar, ingaand vanaf 14 n1èi 2074, cn c¡nd¡gend na de Gewone
Alqernenc Vcrqaderinq van Aandeelhouders v.rn 2015.

De Algenrene Vergôdering v¿r r'r ¿ìi¡ rìdcc lhoude rs van l4 mêi 2014 kourdo dozo
(hcr)bonocmingôn good.

Allc lcdcn woonden cle vergadering bij
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lieI fe¡t dat het ßenoem¡ngscoûì¡tó slechts 1 ma¡ìl samenl<wam is een ¿fwijk¡ng op
principe 5,4 van de (:orpofatc cover¡ìance Code rl¡e stelt dat het Bônôo mingsco m ité op
z¡jn rr'ìinst 2 maztl per jzrar samenkomt, De liaad van l3estuur n'ìêorìt ovcnwel (l¿ìt hier
gccn noodzaàk toc wirs on'ì zijrr ¡tlichten te vervullen.

Rcmunerat¡ccomitó
Santenst'elling van het Remuneràt¡ecom¡lé
De volgende leden van het Rer¡unerat¡ecorn¡té z¡jn l)enoerìrd tot (ran cie Jaarlijkse
Algemene Vergaclellng varr Aandeelhouders varr 201.1!, die zal plaatsv¡ndêrr op 13 mei
201 5:
. Do heêr Plrili¡r¡re Vlerick, voorzitter van het cornité, n¡et"uitvoerend bestuurdor;
. Norbert Verkimpe l3Vl3l\, vast ve rtegenwoord ¡g d door de heer Norbert Verkimpe,

onafh¡ñkeliJk n l(rt- u itvoefend l)esturirder;
. Fovoa BVBA, vòst vê rtegenwoo rd igd door de mevrouw Katyo Dêgricck, onafhönkel¡jk

niot-ultvoerend bestrr u rder.

De sômenstell¡ng vôn het RemuneratiecorTlité voldoet aan de verêlsten vðn artikel 526
quôtcr I2 van hct Wctboêk v¿n vennootschappen en de pr¡ncipôs vân dc Corporatô
Govèrnånce Code 2009.

Acl¡v¡le¡tenvcrslàg vàn hct Rônlunerðt¡econlité in 2014
Het Romuneratiecomité kwant 2 m<¡al sanlen in 20:l.4 en l:elrandelde orìder meer het
algcmcno varg ôad ingsboleld ôn do individuolo vêrgoêdingon vôor het u¡tvocrcnd
rîar'ìagernc t. H¡crb¡j werd rekening gohoudèn met dê Wet van 6 april 2010 tot
versterklng van hct dougdolijk bastuur blj gonotoordc vcnnootschappen zoals dc
l)epalingen inzake rom u ne rô t¡cvorslag cn de nicuwe crltoriô voor dc toekenning van een
vergoed¡ng aan het uitvoererìd rrìanagen'ìent en de vcrpliclìting tot spreidirrg van de
variabele vergoed¡n9 in de tijd.

Alle leden woonçlen de vergaderitìgen l)ij

DagelUkse leldf ng
G ed e I og e e rd lj e stu u rd e r
Confôrm artlkol 19 van de stâtuten is de bevoègdl'ìeid vðn hct dagclijks bcstuur
gedelegeerd ¿ran oon gcdelôgeÈrd bostuurder. Do gedol@gú@rd l¡estuurder ol' twee
gezaDìenl¡jk optredcndc bostuurdors vcrtegenwoordlgon dc ondernem¡ng ¡n rechte en
fe¡te. De heer Stef Do corto ¡s slnds 7 junl 2ol2 godelogoerd t¡estuurder van de
Ven nootscha p.

Bij smartphoto group is er geen D¡rect¡ecom¡té ¡n de zin van art¡kel 524 bis van het
Wetboek van verr nootscha ¡r ¡rerr, De Buitengeworìe Alqernene Vergadorlng Vr'r n
Aandeelhouders van 14 juni 2011 besliste tot invoeging van een nieuw artikol in de
stðtuton v¡n cle Vennootscha¡t d.rt de Raod v(') n lìestut.rr mr]clrtiQt om fn de toekonìst,
indien zij dit nodig acht, een Þirect¡ecomité overeenkomst¡g artikel 524 b¡s và het
Wotbook v¡n vc¡ n nootsclra ppen, op te richten.

Evaluetfeproces ven de Raad van Bestuur, de comités en individuele
bestuurders
De Raad v¿rn Bostuur oväluêêrde z¡jn omvang, samênstolliñg (¡n prestat¡es; evenals dezo
van de comités en de lnd¡v¡duêl(] bêstuurdors. Blj clozo cv¿ìluiìtlo l¡eoordeelt de Raad van
Besl,uur hoo dc Raad van Bostuur ol' da comités workon, wordt nagegaan of de
belangr¡jke onclerwerpen grondig wordÈn voorbere¡d en bosproker'ì, worderr rie prestat¡es
van elke bestuurder geêvalueerd cn wordt indien nodig dc huidige samenstelling van de
R.r.rd v.rn Bestuur ol'v.rn de conrités afgestenrd o¡: cle gewensl:e santenstelling van de
Raad van Bestuur of van de conr¡tós.
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Re mun e¡a tieve rslag
Re m u t)è rðlicbcl( id
Het Rerr'ìu ne r¿ì Li('co nr it¿ doet aanl)evelingen ilar'ì de Raðd vän Bestuur inzake (i) hot
rer¡ u neraticbclc id voor dc nict-uitvoerende bestuurders olt voor cle le<ielr vÐll Iìol,
uitvoere¡rrJ nranagerÌlent, en (ii) het renl u ne r.-lt¡cn lvcau voor de niêt- u itvoêrend e
bcstuurders en voor de leden vön hct uitvoorond rlìir rìag enrent. Dezo aanbcvcl¡n9en
wordon onderworporì ¿l¿rn de goodkeurir'ìg door dc Raad van Bestuur crl (loor de
ôônd(rolhoudors op do la¿rrlijkso Algcrnene Vergadcring.

Reù Lt nerã Lie n ic[ - Lt ¡ lvoc t'cnd c bestLt Lt de rs
Dc n iot- ri ¡tvoorcndc bcstuurdcrs ontvangen elk een vergoeding virn EUR 1.2 500 per ja¿lr

TcL NV, vast vertegcnwoo rd igd door de heer 'l onny Van Doorslaer, I)etìoetììci lot
Voorzitter, ontvangt in clc hoeclarrighe¡d van Voo|zitte¡' van dc Raad van Bestuur ecn
bijkomcndc renìuneratlc van EUR 1Z 500 perjaar.

Er z¡jn gccn aparto vergoedingcn voorzien voor de leden van do comités, behalve voor do
leden van het Auditcomité (¡4ClY llVBA, Patrick l)e Grêvé BVBA en Norbert Verkitrt¡:e
BVBA). In aanvulling op lrun algernene jaarlijkse vergoeding, ontvangcn z¡j hiervoor (ìlk

een jaarlijkse vcrgocding van EUR 2 500,

Het totaal aan bestu u rsvergoed ¡nge n u¡tgekeerd voo| lret bôêkjãar 2014 bcdroeq
EUR 120 ('000) en voor het boekjaar 2013, EUR 1.16 ('000).

Er bestaat 9één overeenkornst tussen de Venrìootschap o1' haar verl;¡otrden
orrdernemingen er'ì de n iet-u itvoererrde lederr van de R¿ad van Bestuur, die bij uittreding
in hun hoedaniqhe¡d als bestuurdef voorziet ¡n enige u¡tkcr¡ng.

Þe n iet- u itvoe|encie bestuurders ontvangen geon prestal-iegerichte vergoeding De
bestuut'ders lìouden in tôta¿l 338 771 ôandêlon van de Verìnootsclrap aan. Bepaalde
bestuurdc¿rs ve rtegenwoo rd ¡gèn eon andere referent¡eaa ndeellroude r, ên ziJô
onrcchtstrooks ðandoclhoudor. Ean bccld van deze indirecte belangen is te v¡nden irì hèt
gecorìsol¡deerd löärvÈrslâg 2014.

De aandelenopt¡e- en warrantenplannen waarop enkel uitvoèronde bestuurdcrs destljds
konden ¡r'ìsclìr¡jven, zijrr vervallen en lrel>ben lrun waarde vorloren.

ceen enkele l)estuurder is l¡egunstigde van een lening vcrstrckt door smartphoto grouP
NV noch enige andere verbonden ondelneming.

Renunerat¡e vdn de uitvoerende besfuurders (in C'000)
Leden van het uitvoerend management d¡e l¡d zijn vôr'ì de Raad vart Bestuur ontvangetr
geen vergoeding voor huñ lidnl¡ôtschäp van do Raad varì Bestuur.

De vergoeclirrg v¡n cle uitvoerende bestuurdcrs wordt bcpaald door de Raad vän Bestuur
op aanbevelinq van hot Rem u nerdtiêcôm ¡té.

ISij lret bepalen van dê vcrgoodingon wordt de vergoeding van de leidinggevenden in de
Bolglschê nlultin¿rt¡on¿¡ls ên m¡ddêlgrotc bedrijven in aanmerking genonlên, sdrììon nlet
¡ntorne fôctoren.

Hot bas¡ss¿rlaris is bodoold als vorgoed¡r'ìg voor de fu nctieverð ntwoordclijkhcdcn, voor
bcpaaldc competenties cn ervar¡ng in d¡ens functie. Dit bòsissalàr¡s wordt vergeleken
rnet verloningen van vergelijkbare lFuncties en wordt jaarlijks goëvaluee rd.

fien deel varr r1e vergoedirrg varr de hu¡clige uitvoorond bestuurder is prestatiegerel¿teefd
als aannroediging om do kortc- cn lâ ngol,orm ij n presta t¡es van de gl'oep te onderstounen.
Dé vôri¿ìbèlè vorgoêding is rechtstrceks gebotrdetr aatr de verwezenliJk¡ng viln do
cloalstclllrìgcn van dc opcr¿ìtionolc segrÌìenten en vair de individuelo doclstellingelì.
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De v¿riatrelc¡ bezoldigirrg wordt bopðald door hot Rcr"n u neratiecorn ité op basis varr de
l'in¿rnc¡ële prost¿ìtiê orì lìet succès vcîn (lc sl-rategische init¡atieven.

De varial¡ele bezoldiging L¡ehelst een cash l¡onus die afharrkeliJk ls van de gerealiseerdc
prestat¡cs van de Verìrìootschap of de desbetrèfl'endê scgrnetlten tegerìover de
voofol)g este lde doe lste llirrgerr.

De doelstellingén zijn onderver'doold ln tw¿e catcgorieër'ì: de financiölê doclstolllngôn,
waðrondor do EBII-DA on do n¡ol,-fina ñciólc doclstcllinge rì. De cômbinatic varr dôze
doolstoll¡ngcn zorgôn voor ccn evenwicht¡g geheel waardoor w¿¿rdo wordt gecrcôcrd
voor de òandoolhouder, gobôsoord op cash flow etr groe¡, l{et 9aw¡cht tuss(¡n do
f¡nanclëlo do(,) lstcllingan on do n iet-fina ncii¡le doelstellingen wordt bepaald door de Raad
van Bostuur op voorstel v¿ìn het Renruneratieconlité,

Ind¡en ocn vär¡âbolo vorgocd¡rìg werd toegekend o¡r basis van onjulstc f¡nanciôlc
gogovons, dan is cr contractuecl nict spccifick voorzien in een terugvorderingsrecht ten
gu nstc van de Vennootschap.

Dc totale vergoed¡ng voor de uitvoerer'ìd bestuurder over lìet boêkjaar 2014 bedraagt
EUR 442 ('000).

De re mu nerat¡ecom ponenten voor de uitvoerend lJestuurder zijn hlerna weergegevcn. Er
z¡jn geen waarborgerr of lenirrgen ve¡'strekt dooI srrrartplroto group NV of aanverwante
onderneminqen aan de u¡tvoerende bestuurders,

Losstaarìd van de remuneratie, houdt de uitvoerênd bostuurder o¡r datum vatr 31
decernber 201.4 ook aanrlelen smartphoto group NV aân (details zijn te vindên in de
beknopte biografie van de leden van rfo Raad vôn Bastuur).

Bazôldigingen en bèlangen vðn de u¡lvoerend bestuLtrder (in €'000)

S[ef Dc corle 140 -4

(1.) Kôst ¿)¿¡rì de ()rìderrìerÌìirì0, rìì,¿¡,w, bruLo Dedfäg lnclus¡ef l)i)drÐgcn voor soçidlc zckerlìeld (welklìerner ên

werk9ever ).
(2) Dc vör'i¿¡D.tlc co¡ìlltonen( wo[dI lxÌDi]¡¡ld in hinclic v¿¡n ccn borìusplÐn dat cll< jaar doot hcl
Rcmunerat¡ecom¡té wotdl v¿stge5teld, Oit borìUgÞlân bev¿ìt fln¿lncl¿lle en niç[-lrnanc¡i,il(: do(ìlsl.cllingc¡ì.
(3) Pc nsiocr r b¡Jd¡.rflc n op birsis v¿n tocgczc0dcbrjdrJgcnrcgclingcn (vàste bUdraqen ¿ì¿ìn

ve rzekc rin 0s¡nstc¡l¡n0cn ),
(4) Þc ovcrigc conll)oncn(cn vcrwijzctì ndiir dc kostcn voor ver¿ekcrrì9en e¡ì de gcldwaar.Je viln de an.¡ere

voorde¡en ¡n ndturà (onkostenverltoeclin!ìÈn, bed.ijlswiloerì,,,,),

ìnfornlàt¡o ôv6r hct re m u ne ratioboleid voor de kor¡ende twee boekjaren
B¡j do bepaling van lìct rcm u ne ratie l¡ele id wordt rekenirrg gehoúdon met de Belg¡sche
Wot van 6 apr¡l 2010, d¡e ondor meer bepaalt dat indierr de toegêkencle bont¡ssen moer
daÌ't zso/o varì dc totale vergoeclirrg uitnìaken, de helft varr dô bonussen gesPreid moeten
worden uitbetaald err onderworÞen zijn aan meerja rendoe lstollingon ol'- criter¡.r'

Vertrekvergoeci i rrgen va û hct nrônirqcnlorìt
Tusson de hoer Stcf De corto en de Venrìootschal) bestaat er een overeelìkolnst dle -
ankol bij uittreding o¡: verzoek varì de Vennootschal) - voorziet in een fitranci¡êle
co nr l)cnsa tie van l2 nraanden,

-98
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Risícobeheer en ¡nterne controle
De Raad van lJostuur bascert z¡clì voor het toezicht op de goede functionoring van de
risicol)eheers- elì intcrrre cor'ì trolesyste men o¡: hct Auditcomité.

De interne controle- erl ris¡çobelìee rssystomcrì l¡ieden redelijke zokor.he¡d betrefl'ende het
vcrwezenl¡jken van de doolsl-ollingcn, de l¡etrouwb¿ ¿ rhc ld valr de financiële
versl¿rggevin9 erì de nâlov¡Íìg v¿ìn dc tocl)asselijke wetton on roçJlemenl,ell.

llet bêhÉor vòn ris¡co's vormI eerì integraal deel van do mônier waaroP de groel) wordt
ge¡êid. Do groop hooft maatrcgclen genornen - en zôl dat blijven doen - mot het oog op
een zo docltroffend nìogclijkc belìeersing van risico's. Er kan echtef goon zckcrh6¡d
worderì gcgeverì dôt do genonìen rnaatregolon vollcd¡9 eff¡c¡ënt zullen z¡jn in allo
n1ôgollJka omst¿lndlghcden cn daarorn kan niet worden rtitgesloterr riat soûìmi9c risico's
rìiêt zouden voorkonìotì en daarl)ij evetltuool lnvloed kunnen u¡tocfonelì op de
Vennootsch¿ìp. Andcro rlslco's waar de Vennootsch¿lp óp dit ogenblik geen woot van hccft
of d¡o thòns als rìict w(lzcnl¡jk worden l:eschouwd, zôudcn cen negatievê ¡nvlood kunrìcn
hebbcn op clc Vennootschap of op de waarde van hàðr a¡ìndelen.

De anâlyso vän dê r¡s¡co's rondorn het ¡:latrnen, orgôn¡seren, sturen en côntroloren van
de ôctiv¡to¡ton word vcrder uitgewerkt en gêstructureerd. Dit Entorpr¡se Risk
Managomcnt (ERIY) proces behelst het risicomô nögomcn t ol) f¡nanciêlo, straticg¡sche en
operätionêl@ gcbiedcn orrì 20 de kans o¡: risico's ta min¡maliseren. Þit houdl' iñ dat do
bodrljfsrls¡co's op systcmät¡sche w¡jze worden geÏd on Lif¡cee rd, afgewôgon cn bchccrst,
zodat het risicoprol'iel aansluit bij de risicoborold hcld. Het ERM project wordt of)gevolgd
door hct Auditcomité. Het ERM systeem wordl- systenrat¡sch 9ê'övalucerd door het
Auditcomité.

Het intenle audit del)arter¡ent v¿rñ smartphoto grouP ziêt orop toe dat het
risicobeheersp roces wordt nageleefd, dat do minimale interne controlove reiste n worden
rrageleefd en dat de irJentificatie ên hot belìeer van de risico's op eelì doeltreffende
manier wol'den uitgevoerd. Het Aud¡tcomité otrde|werpt do systemell voor interne
contrôlo en risicobohoor- van do onderneming aan een jâarl¡jkse controlè. Tovons
evalueert het Âuditcomité op tweojaarl¡jkse basis do wark¡ng van het interne audit
dep.lrteÍìont.

ook de extcrnc aud¡t beoordeelt jaarliJks de ¡nterrle controles vcrvat in de
bed r¡jfsprocosson cn rapporteert ol) reqelmatige bðs¡s aan het Auditcomité.

BgqçhrijvinS¡ van de risico's en onzekerhe-c!-e¡
Stra l-og ischc ris ico's
Marklr¡sico's
De Vennootschap is actiel' op een markl, d¡e itì sterke mato onderlrevig is aan
vera rrderingerr, De belangrijksto marktgebonden risico's 2ijn gerelateerd ('ran

tcchnologisclìe evoluties en lìun ¡mpact op het consu trrerr tenged rag, de evolutie van de
co rìsu [nen ten l)rijzen en de coÍìcu rrontleposltie.

De strateg¡e van de smartl)hotô groep ls llì sterke mate gebðsoord op de bevindingen
van l)rospectief nlarktonderzock wa¿lruit nieuwe opl)o rtu n itê¡torì naar vorerl konren voor
de onrie|neming na de overgang van de analoge n¿¿r dc digitale fotogr.:fie. Deze
bevindirrgen hebbên eeñ ¡nheretìt f'outenris¡co en kunncn ook door toekomst¡9e
techrrolOgische evôlutiês waarÍìce nog geen rekenirrg werd gohoudetr, woTden bêÏnvlood.
De groep belìeert dèzê rislco's door l)erttìcìtreDt voeling tc houden met de tèchnologische
werêld, do markt cn dc consumenten * zodat ze desgevalletrd tijrliq haar stratcglc, maar
ook hil¿ìr ¡nvosterings- en zaketr¡rlatrnen kðn bljstcllcn.

Do toekorÌrstige rendal)iliteit v¡:n dê Vcnlìootsclìap wordt moc bepaald door de
verkoop¡:rijzen die zij vool lraar productcn en diensten k¿rn ro¿ìliscrett. De Prijselast¡citêit
van de v[a(rg, ilr combinatie rlìêt d(ù evolutie van de morgcs, houdt eell risico in voor de
fendðbilitêit van do groop. Hoewel de qroep voor haàr busìiness Pl.rn uitgaôt valì eerì
voortgezcttc prijsdruk, behc'ert zij ver<jero rlsico's proactief door êncrzijds haar vaste
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kosterrl¡asis te reduceren, en ônderzijds voortdL¡rend rìieuwe ploductcn ¿li¡n tc b¡odên die
mindo| oncje|l¡evig zijn .:.rn de ak¡eDrene l¡r'ijsdruk. Zo wordt hct qamma v¡n
fotôg crêl¿tee rd e producterì steeds verder u¡tgètlre¡d r'rìot t)roducten d¡e tÌ¡rxlùr
orìdorhovig zijn airn ¡:rijsdluk rlarr de incJividuclô fotoaldruk zoals bijvoorbecld
fotoboekon, wêrìskaârtcrì, fotokälcrìdêrs, klodij on ôcc(lssoires, ..,

l{et toekorîst¡cJe rÌrarktaandeel en zakencijfer van de groel) kan boinvlocd worderì door
act¡es van l)estaande corìcurrenten of cJe ¡nt[ede v.llr nieuwe concurrontcn. Door de
çoncu r[e r'ìt¡el)os¡tie op permaner]te bas¡s op te volgen, lìoudt do grocp nlct dcze factor
rekeninq irr de verdele ontwikkelinq van haar'¡:lannen en haar working.

Door de huidige econor¡ische crisis blijft er rJruk op de bod r¡jfso pbrengsten. De
consument is voorzic¡ìtigef in zijn A¡nkopetì v('r r'ì CÒrìSu m ptiog ood oren.

Opê r¿rtio rìe le ris ico's
Voorr¿ad risico's
Voo rraðd risico's kunnen orìtstô¿n door teçhnische ontw¡kkoling of veroudering, door
d¡cfstal of door prljs- ên vdluta$chonrmêl¡n9on. Dc r¡sico's door tech r'ìolog ¡sclìe
vêrônderingen en dê prijsr¡s¡co's worden beperkt dôôr optimàlisat¡e van de voorraad.
Verdcr wordt dê voórra¿d stêeds geëvalueerd on ¡ndlon nod¡g worderì er voldoendc
waa rdovorrï indcr¡ngcn opgonornên om do rislco's ln tc dakkcn. R¡s¡co's van verl¡es van
voorraád dóôr diefstôl worden ingedekt door voorrôadvêrzoke ringe n, Aangez¡en deze
r¡cico's hoofdzðkalijk botrokklng haddon op do Wholcsala activitc¡ten en deze activ¡teiten
werden boö¡ndigd, z¡jn deze r¡s¡co's gêr ¡n¡rnðl¡soerd.

inzake de E-commerce activite¡tcn ¡s do smarl,photo groep slechts ¡n beperkte mate
afhankelijk van strategisclìe leveranciers. Voor de versch¡llende productgroepen zijn er
telkens meerdere leve ra nc¡ers.

I n f o r nt a t i c,z r i s i c o's
De E-commerce dct¡viteiten zijn sterk al'hankelijk van de in eigen bohoer ontw¡kkelde IT-
systemcn an do toègang tot het intèrnet in lìet algomoon.

Do onllnc bastalsoftwara wordt door eon tcam van spocial¡sten onderhouden en wordt
steeds rneer geoptimal¡secrd om do funct¡onal¡te¡t voor de klant te verhogen. Om het
r¡sico varì het u¡tvallen van de systemen zoveel mogelijk te beperken en de continuïte¡t
van de activiteiten te garand()ren, wordon er continuïteitsprogramma's uitgebouwd
waarb¡j er verschillende back-up systemerì worden geÏnr pleme¡rtee rd en u ltw ij kscon¿ rio's
worden u itgewerkt,

Éina nciële fisico's
l-i n a n ciële rc p porte ri ng
Do kwalitolt v¡n de gerappo|tee|de fin(ìnciële cilfors wordt vcrzekerd door de goeda
opvolging van de boekhoudkundige afsluitprocessen en de gerelâtoêrde ¡ntorne controles.
Ten behoovê van de nr.:nagenrentra¡)porter¡ng wordt do bockhoudirìg nìaandelljks
ðl'gosloton. Op tr¡nrosteriële basis worden de financltllo c¡jfors goconsolideerd volgens een
formeel consolidatieproçe:i. De j(rarlijkse l'in¿nciële cijfers zljn tcverìs onderworpen aan
hal, nazlcht vôn do oxtûrne rêvisor.

De financ¡ële cijfers wordan op voorirf ôôngokond¡gde data via financiële pefsberichten
gepubl¡ceerd om aldus zo transp¿¡rant mogclljk te communiceren en te informeren.

Verder hebben de belangr¡jkstc financiöle r¡s¡co's waarmee de grôep te mdkerì heel't,
hetfekking op de financiële sclruld¡rositie varr de groêp, op dc opanstôando
ha ndelsvorde ringen en op trans.rcties in andere munten dan de ouro.

L¡q u id ¡te iLst is ico
De netto f¡nanciöle schuldpos¡t¡a varì d(} grocp is ge,évolueerd rìaar een kosoversçlìot van
ÈUR B2 ('000). Met clc ht¡idige k red ¡etverstrek ke r, NIBC Bank, heoft do groop oon
tr.rnsp¿r¿ì r'ìtê en corìstructieve relatie opgebouwd.
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Krcclietr¡s¡co
De açtiviteite¡ì van de srraltplìoto groop vcrlopen hoofdzakelijk via "vo rkoo¡r-o¡r" a Fsta nd "
aan de <;indconsument. Drt irnpliceert hot risico op niet-inning v¿n talrijl<e, relatief kle¡lìc,
h¿ ndelsvorde ringe n. Do grocp bolìccrt dit risico door enerzijds otlline l)et¿ling ð.rn tc
mocdigon vôor h¿¡¿rr E-comûìcrce activiteiten, err arrdorzijds cjoor e<¡n adoquaat
clcbitcu ren belì(,)o r tc vocrcn. Bij niet'betaling op de vorvöldô9 zullell extrô koston worden
aangerckcnd äl'hônkel¡jk van de vervallen termijnen. Nâ vorlooP van tijd wordt do inning
var'ì de vorderirigen o¡>gedragen aan inç¿ssoburoôus. Voor alldefe hðndolsvorder¡ngen
worden kred ¡etl¡mie te r'ì en beta lirrg ste rm ijnon por klônt vôstgelegd. BiJ het overschr¡jdon
van dcze tefl'rìijnen worclen aatrmalringsprocociures opgastart. Bij het ovarschrijden van
de kredie tlirìieten of de l)et.r lingsterm ¡j non wordcn dc leveringen ¿ìan de klanten
geblokkcerd.

Er wordcn voor dc vervallen vorderingen geon waardcverminderirrgen gobookt ¡ndicn do
invorderbaa rheid als waarschijnlijk wordt boschouwd.

Valuta risico
De Verìnootsclìôp l)ubl¡ceert haar geconsol¡doordo jaarrekellingen ¡n euro' Gezien de
Vennootschap vooral in een euro-oÍìgeving act¡of ¡s, ¡s lìet valutarisico zoor bcperkt.

In de toe licht¡rrg bij de geconsolideêrdo Jaarrakcn¡ng worden de kred ¡(}tris¡co's, de
renterisico's en de liquiditeitsrisiço's verdor L¡eschrevetr. Zie hct goconsol¡dccrd
jaaruerslag 201.4,

Juriclische ris ico's
Risico's ntet betrekking tot dc nòlcving vàn wetten en reglementert
De Vennootschap ¡s ondorworpen aan de geldende wetten en rcAelgeving van elk land
wa¿rin ze actief is, àlsook aan do Europese wetgev¡rì9 en regelgov¡ng. Door de lìotelilìq
vàn smartphoto group op Euronext Brussels is de groeP ook onderworpetr aan l3elgische
en Europesé wetgcv¡ng in verl¡and rret pu blicatievorpllch tinqen erì handel met
voorkennis. smartphoto group streelFt ernaar rie opgelegde wettelijke verplichtlngon to
rcsp(lctercn.

/ìisico's rrìe¿ betrekking tot f¡scd|e belwisrinIert
lYomenteel zijn noch de Vennootschap, noch haar doch terverr nootscha ppon bctrokken ln
fiscale geschillen die voor de f isc¿le rechtbanken aanlralrgig zijn gemaakt. Desgevalland
dienden el cjan ook qeen voorzieningon tê worden aangelegd.

Inz.¡ke de l)elastingcla¡m mèt bêtrokklng tot Extra Film 
^/S 

(Norway) - waarbij de
veñnootschap zôu onderworpoñ wordcn aan een exit tax terwijl do vennootschaP lìooit
heel't opgehouden tê bestaarì - werd beroe¡: aarìgetekend togon de gevestigde aanslag.
Ovorèenkomstlg IAS 37 914 d¡ende er geen voorz¡enin9 te wordelì opgetronren, dðar de
Raad vdn Bestuur v¿n monirìg ¡s d¿ìt er geen uitstroorn van kasmlddelen te velwachten
is. Op 1l oktôbor 2013 werd op dc rcclrtl¡ank van eerste àònlog eerì l)ositieve uits¡rraak
godaan en in 2OL4 word ook irì beroep een uitspra¿k godaan in het voordeel van
snlàrtphoto zôd¿ìt dezo zaak kon afgchandeld worden,

Wijzigiñgcn in lisciìle wetgeving kutrnetr in zowel positlovc als negatieve zin eên irnPact
hcbbcn op lìot rcsultaat varr de groe¡r,

/llsicü'-s /,Ìc'¿ It e l re k ki n g tot g es c lt i I I e n
R¡s¡co's met betrekking toI ovefl9e geschillêrl wôrdarl ingedekt dôor hat aðnlcggcn van
de nod¡rje kort- en of langloponde voorzlenlngcn.

Ove rrla ch lsris ico's
llis¡cÒ's inz¿l<d gczondheid, veiligheid en n¡ilieu
Door voiliglìoids- erì l)revent¡enraa treg e len wofdt getracht dezc ris¡co's Toveel rnogêlijk te
vermijdcn. Verder zijn deze risico's door middol van ve rzekeritrgspo lisson mct extcrne
ve rzeke r.ra rs ingede kt.
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Ris¡(ô's tctl gevolgc vdtl brand at gewcltl
Ook dozc risico's worden door maatreqelen van brandveiligheid cn prevcrìtie zoveel
mogclijk vcrnlcdcñ on dôor nriddel v.rn verzeke rirrgs¡:olissen mot oxtcrnc vcrzckcri¡ùrs
inqedekt.

Risi<)'s len gevctlge van straor'tlpä t) tlès
Zo¿ls ve|rrreld oncjer de inloflr'ì at¡cô ris¡co's, wordon deze risico's o¡rgevangen door'
continuïte¡tsJr rog r'.: m ma's waarb¡j cr verschillcnde back-up systemen worden
goÏrn pleme n teerd en u itwij kscena rio's worden uitgewerkt. De naclelige gevolgon worden
ook ¡n9ede kt çlooI verzekerirrgspolissen,

Informat¡e ingevolge artikel 14, vierde lid van de Wet ven 2 me¡ 2007
Slrtttlttttr v¿r¡ l¡et ¿¿ndeelhouderscha D
De wot en de statuten verpliclrterr ieciere aandeellrouder, w¡erìs sterìîreçhten vorbor¡derr
¿ìan do stê m rochtvêrlene nd e efFecten rJe drernpelwaarden 3oÁ, 5ol| of enig voolvoud van
50/o oVor- ol'onrlersch|ijden, lriervarr kenn¡s te geven aan de onderneming en aan het
FSIYA (Autoritolt voor Financiële þ¡ensten en ¡4afkten),

De Vennootschäp ontving de volgerrde kennisqevinqen

l(ennisgov¡ñg ôrìtvòngen op 22 december 2014

Slìopinvesl NV - ßcukcnla$n 1

9250 Waasnrunstct

Käcstcker Eticnne - Bcukcrìldon I
9250 Wi¡a:tmunstcr

ì otòûI

Aandeelhouclersstructuu r op dôturn vô n do jôar¿rfsluiting

336y" O.23%

Â.99%

5.01% 55.93Yo

11,66V,

B Frcc floât

¡ Cônsor tlu¡n Vl-f

l ShoD¡nv(,:st

E Groes Gcrard

r Koranì¡c F¡nancc Conìpany

Ël0erì âândelen

I l,¡¡ r tirn¿lB(ì

,t. 167 838

310,.633

1t ,660/,,4 269 471,

0%¡

4 ?69 471 4 2(¡9 471

18.84%
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Ëjs.sì lt, .iilíìr l-41.1ê r-r.

srïartphoto qroup en zijn d oclr terven nootsch¿r l)pê 11 bczittclr 1, 2O7 072 of 3,300/0 eigen
aandelen, Het aantal eigen ¿.'rndôlon blcof ongcw¡jzigd in 2014.

Algentcnc Vergadcring v¿n ,lA¿t ndce lhou ders
De Jaarlijkse Algenìcno Vcrg¿ìderir'ìg vindt l)laats ol) de 2c woensdag vârì de lîaallci rne¡
orn 14 ut¡r. Hot recht orì'ì dccl te nemen aan dc Algcmelìe Vergadorlng wordt slechts
vorloond indion do äandeelhouder de wettelijke bep¿lingerì betreffendo ven nootscha pPelì
wóarvärì do aandclen zijn toeqelaten tot de vorh¿ìndeling o¡r een rnarkt als berloeld in
ôrl,ikel 4 van het Wetl)oek van ve n nootsctìð ppan, heeft lìageleefd. In elk gev.rl dient de
ð¿¡ndeolhoudor z¡jn voornemerì orn deel te neflon ôan dc Algemeno Vcrqaderilì9 kenbaar
te nìake n Lr¡terlijk zes dagen vooI de 

^lgomêno 
Vargadering.

- Voorw.ìa rclerl tot cjeelnatìe
Hct rccht om dcel te nemen aan de Algemene Vorg¿ìcler¡llg wofdt vcrleend op qrond van
<Jo boekhoudkundige registratie van cle aandolcn op lìaalìr van dê àandeelhouder, o¡r de
rcaistrat¡edaturì'ì om 24,00 uur, hetzij (i) door inschrijvinq ¡rr het aa ndelenreg ister van de
Vennootschap (aandelen o¡r naam), hêtzij (¡i) door inschfijving op do rekenirrgen van een
orketìde rekeninghouder of van een vereffêningslnstelling (gedemate ria liseerde effecten)
De erkende rckerringhouder of de ve rêfl'eningsinstelling bezorgt dc aandeell¡ouder een
al,test of cert¡ficaat waaruit blijkt met hooveel aanclelerr de aandoelhouder wenst deel te
rì@merì aôrì de Algemerre Vergadering. Enkol dc aandeellrouders d¡e ol) de gemelde
rca ¡strat¡cdatu m aandeelhouder z¡jrì ên d¡o zulks kutrnen aantoncn aan de hand van
voor¡¡eld attest of certific.:at of da lnschrijving ¡n het ôa ndelen reg ister van de
vennootschap, kunnen deelnemen ¿an de Algemene Vergadarlng' Het voornernên om
deel te nernen aan de Algerner'ìe Vergðdoring dient uiterlijk zes dagen voor de Algen'ìene
Vergadering kenbaar gemaakt to worden aan de Vennootschap aalì de hand v¿¡n hêt
overmaken van d¡t cert¡ficaât of attest aatt de Raacj van Bostuur. De aandeelhoudors op
naam dienerr eveneens hun voorn(¡men aanwezig te z¡jn oP de Algemene Vorgadcrlng
schriftelijk kenbaar tê màken aân de Raad van l¡estuur, on d¡t uiterlijk zes dagcn voor dc
/llqemene Verg¿ldering.

- Gclr ru ik volr'rì¿lchtcn
Iedcrc aandcclhoudcr kan door r¡iddel van een sl'uk dat zijn handtokonlng draaqt (met
¡nbegr¡p vôn de d¡g¡tale handtekerring zoals bodocld ¡n art¡kel L322, al.2 B'W ) woarvan
kcnnis ¡s gegeven per brief, telefax of e-nrail (of etriq ancJel mlddel vermeld in artikel
22s1 B.W.) volrnacht geverì om henr o¡r de Algomene Vergadering t(l verteg ellwoord igen,
De lastlìeDber moet geen aandeelhoudor zijn. U¡tgezotrderd zôals bopaald in artikel 547
bis Wetboek van ven nootscha p pen, mag slechts één volmachtdrager aangeduid worden.
De volmachtdrager dient te stènlmon conf'orm de ¡nstructies van de aanrieelhouder.
Daartoe houdt elke volmachtdragêr'oên bijzonder reqister b¡j.

ln gev.rl van eeñ potontlacl bcla ngenconfl¡ct tusserì de aalrrieelhoudcr en dc
volmaclrtdrager die hij heeft àdrìgowozerì, rttoet de vôlnlachtdrager de preciè2c fe¡ten
l¡ekend¡rrakerr die voor dê ði¡ndaollìoUder van belang zijn om te beoorclelen of er goVaar

bestaat dat de volmðchtdrà9or cn¡g ander belatrg d¡¡n lìot Dclalìg van de aandoelhouder
nastreeft, ln voorkomend goval n'ìag de volmdchtdròger slechts namens de
aandeelhouder stémmon op voorwaarde dat h¡j voof ¡ed@r onderwerP oP de ôgonda ovor
s¡recil'iek<; Stêminstructios boschikt. Er is met nanro sprake Van een bêla ngelìconflicl,
wanneer dê volmòchtdrager: 1" de vennootschap zelf of een door lr¿ar gecontroloerde
entiteit ¡s, dôn wol ocn aandeelhouder die de vennootsclta¡l colltroleert, of cen anderc
entil-eit d¡c door ecn dcrgelijke aatrdeelhouder wôrdt gccontroleerd; 2'eon lid is van de
Rai¡d van Bcstuur ol' van de bestu u rso rga nerl vatl de vennootschap, van een
aandeolhorlcicr cl¡e de ventìootschap çontroloort, of van een gecontroleerde elrtiteit als
bodocld in 1"; 3o eerì werknemer o1' een comrnissaris is van do vcnnootsclìap, van de
¿tändeellìouder die de vennootschap controlecrt, of van een gccontroleefde entit0it als
l¡ecjoeld in Lo; 4o een oudorband hocft met eett tratuurlijko Persooll als bedoold in 1o tot
3o, dan wel de echtgêrìôôt ol- cle wettel¡jk sanlenwoncndc partlìer van êon dergolljko
persoon of von ccn vcrwante van ee rì detgelijke pêrsoorì is.
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Ecn modôl vârì volm¿cht dat rekeninq houdt mot vôormoldo rcgels is ter besclìikk¡ng
gesteld op de website v¿ln de Verìnootschap zotrls lrÍerna aarrgegeven.
De volmachten diencn gcdeponocrd to worden op de zel,el van de Vert no<¡tsch ¿ì p, u¡terlijk
zes dagerr voor de Algenìene Vcrg¿ldûrirì9.

- Rr¡chton aa ¡rrJr:r:llroucle rs
Voor ccn uitgobroido ên gedetaillêerde beschriJving var'ì dc concrete voorw.ral'den en
modalitc¡tcn vàn do lìiêrna besch|even reclìt¿n varl aandeollìouders wordt verwezen tìaar
de inl'ormatic zoals tcr boschikk¡n9 gcstold op dc wcl¡site van de Vennootsch¿p, zoals
h ierna aa nge0eve n.
. Uitbre¡ding agenda

Eén of ñìccr a¿¡ndoclhoudcrs die s¿nren minstons 3 o/o bezlttcn van lìet ma¿tsclra¡:¡:elijl<
kal)itaal van de verìrìootsclìôp kurìrìen Dijkorr'ìende orrderwe.l)en op de âgondð vön de
A¡gemene Vergaderlng laten l)laatsen en voorstellen tot begluit indienen rTìet betrekking lot
op de ¿gend.r opgenonren of daarin op Ie ¡lenìen te beh¿ndclen onderwerpetì. Dc
VennoÒl,schôp moot deze verzoeken uiterlijk op de 22stc däg vÒor de Algeùìerìe Verg.rdering
o¡rtvanqcrl. Zlj kunncn rìa¿ìr dc VonÍìoôtschâp worden gezorlden larrgs elektronische weg. De
Ve¡ìnootschal) bevestlgt de ontvôngst v¿ln de verzoel<en [¡i¡rnen eerì torûìilrì vàn
¿chtenveertig uur te rekerìen v.tnaf dle ontvangst. tJiterlijk 15 d¿gon voor de Algemcno
Vergôderinq wordt een ¿gend¿ bekendgemaakt die a¿¡ñgevuld ls met cle Dijkomerìde te
l>elrancielen ondorworpoñ on dc bijhorerìde voorstcllen l.ot l)eslult d¡e erin opgenomerì
zouden zijn, en/of loLrter ñìet de voorstellen tot besluit ciie geformuleerd zouden ziJn.

. Vraðgrccht
Do ¿andeelhouders hebben het recht or¡ aan de bestuurders en côrrìrlìlssarissen t¡jdens (le

Algcmcnc Vergadoring of voorafgaandelijk (schriftclllkc) vragcn te stellen nret betrel(k¡ng
tot hr,Íl versl¿ìq of tot de agendaf)Unton. Die vrä9en kunrrerr langs elektronisclìo wog tot de
Vennootsclì.rÞ wordsrr gericlrt, ulterlljl< zes dagetì voor de Algemene Vergddo/inq.

- Deelnamc cn stomming op afstônd per brief of langs elektronische weg
Stemnìing per br¡of of langs alckl-ronlsche weg is r'ìiet mogel¡jk, Þeeln<:nre aan de
Algemerre Vergadering op afstand ol'ste mm¡ng op afstand is niet toegêlaton.

- Infornratie ter inzage en verkrijg¡tìg
De oproeping, het jaarlijks financieel verslag (conform artikel 12 K.B. van 14 novembor
2oo7), de volmachtformu liefen, verdere informðtie over do rechtcn van de
aandcolhouders en de overige door de wet voorzione inforrnatlo wordt 30 dagetr voor de
Algemono Vergadering ter beschikking gesteld op de webslte van de Vennootsclìap:
www. gnlèf_tohotoo rou p. com. Deze documentdn kunncn vanaf dezel[de datum ook
bekomen wordcn op de maå tschã ppelij ke zetcl van de Venr'ìootschap, tegen overlegging
van de effe cten.

- CommL¡n¡cätle met ôir ncleelhoL¡dc rs
smartphoto group hecht bijzondcr belang aan een regelmatige erì trônspôrante
comnrun¡catie naa r de ôô ndeellroudors.

Deze conr l]r u ¡ì icô tie omvat o.a.:
. Publicatie van jaarresultaten en serìlestr¡ële resultaten,
. Apart hool'dstuk "Eeleggers" op de corporate wel)site,
. Gr.rtis ¡nschrijving oP de relevarìte persber¡chten voor beleggers viil dêzolfdc wobsito.
. Rêgelma(i9e aanwez¡ghe¡d ol) voordrachten en evenementon voor particuliorê

[.:oleggers.

Bozolcligirrgên err belangen van de leden van de l-oczichthou(lende orgarìen: z¡e
geconsolldccrd Jaarvorslôg 201 4.

- Gcza nr crì llj ko zcggonsclì¡ìl)
sm(rrtphoto group is n¡ct op de hooqte varr ovel'eelr ko msten tussorl bopâalde
¿r¿¡ ndoc lhoude rs wa.lrçjoor eerì genìeensçlrappelijk beloid ten ¡!¿rnzicn van smartphoto
group wordt gevoerd.
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Infornratic ¡ngevolge artikel 34 K,B, 14 november 2O07
I " Kapit¿t¿ lslrLtduur
Geplaatst kap¡täal
Het lìraatschal)pelijk kal)itaal heclr.ragt ELJIì 64 1.93 9I5,72.. llel is vo rl'cge nwoo rd igd door
36 619 :;05 aandelen zonder vermêlding vôrì w¿ìärde, gelrummord van L tot 36 619 :i05,
iecle| aarrdeel ve rteg enwoortl igÉ]nd 1/36 619 505ste v.¡n het m¿ì ôtscha ppelij k kapitairl.

Wijziging vitn ltt:l geplaatsl k¿1pil¿1¿tl

De Algonrono Vergôdcr¡ng, bcraadslagend ondel de voorwaardell vereist voor do
wijz¡g¡ng v¿n cie $tðtuton, kan hot geplaatst l<apita.rl verhogen of verllìi¡lderen.

Do ðandolon waarop ln gcld wordt ingeschreven, nìoetêrì eorst worden aangobodcn aan
de äô rìdeêlhoude rs, rìiì¿rr evenrad¡gheid van het deel vðn hct kapitaal door hun aandolerì
vertegênwôo rd igd geduronda ccn tcrmijn van ten minstè vijft¡ell dagell te rekcnon van
de d¿rg v¿ln do oponstolling vän de ¡nschrijvinq, Bij o¡:splltsing van een aandêel ¡n n¿¡aktê
ê¡gendonl en vruchtgobrulk zal lìet voorkeurrecht enkél door de naakte eigenaar kurnnen
wordon uitgooofond. D(} Algemene Vergadering bepô¿rllr de ¡nschr¡jvingsPrijs waartcgon
en de periode tijdens dewelke lìct voorkeurreclrt rrag wordcn uitgeoefend.

Do AlgaÍìeno Vorgador¡ng d¡e moet l¡eslissen over dc kapitaalverlroginq kan mot
inôchtnêm¡ng vòn de wettelijko voorschriften en in hot bolðng van de Vennootschap, het
voorkourrccht boporkon of ophcffcn, ol'van de mininrurntcrtnijtì van vijfticñ dügcn voor
dc uitoofcn¡ng vôrì hot voorkeurrecht afwijken.

B¡j vorm¡ndcring vàn h(}t geplaatst kapitaal rnoeten do aandeelhouders diê zich ¡n gelijk@

omstandigheden bev¡nden, gelijk worden behandold, en d¡enen de overig@ regels vervat
in de art¡kelen 612, 6L3 en 614 van het Wetboek vatì vennootschòppen te worden
geèerbiedigd.

2ó Wettelijke of stat'Lttaire beperking v¿n overdracht van effeçten
N iet van toe¡:assirrg.

3o Llouders van effecfen waataân b¡jzÒndere zeggenschapsrechten verbonden zijtl
Niet van toepassing.

4a Controle van enig òàndëlonplðn voor werknenters
Nlêt vañ toop¡¡sslng.

5o Wöltcl¡jkè óf stàtutàirc beperking van de uitoefening vart het slemrecht
Ton aarì2ion v¿ìn do vennootscha¡r zijrr de aandêlon ondeelbaar. Indien een aandeel aan
vcrsch¡llende personen toebelìoort of indien dê àan een aatrdeel ve|bondcn rechten z¡jn
verdeeld over rneerdere l)ersonen, m(]g do Ròad van Bestuur de uitoeferring van de eraan
vcrbonden rcchtcn opschorten totdat één enkele porsoolì wordt aangeduld als zijnde tc
härerì ol)z¡chte eigenaar van het aancleel. Ingcval cr vruclìtgebruik bost¿ì¿lt, wordt de
naakte e¡gerìaar van het aandeel door de vruchtgobruiker ve rtegenwoorcl ig d.

6" Aa ndeeI h oLtdelsovel een/<orìì.sfen
smartphoto group heeft geen weet van t¡estaarrde aa ndeellroude rsovoroen kotîsten. Er
zijr'ì geen rechtstreekse 01' onrecht$trookso banden tussen de VonnootsclìaP en haar
bela ng rijkste aa ¡rdeelhoude rs,

7o Regels voor benoenting cn vcrvítng¡ng van de ledert van het bcsltttt|sorgadn cñ voor
wijziging v¿rn de statuten vðn.le crttilt'et)Let'l
De wettelijke |egets zoals voorzicn ln lìct Wetboek vôn vorì rìootsclra ¡r¡len zUn v¡n
toêp¿lssin9.

Da AlgetÌrcnc Vcrgadering ¡nag ten allen tijde oon bcstuurder schorsen of ontslaan.
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Zolang de Algr ìcnc Vcrg¿ì(lcr¡ng om w¿lkc reden ool(, n¡et in eon niouw(] Delìoern¡ñ9 ol'
herbenoer¡lncl voorziet, bl¡jven de bestuLrrcjers wð¿rvan dè opclracht ¡s verstreken ¡rì

functie. LJittt-ederrde bestuurders zijn lìerl)e noenì bôa r. In goval van voo[tijdige v¿lcature
in de R.:ad van ¡3estuur, hebben de overblijvende l¡cstuurders lret l'echt voorloplg in de
vacaturc to voorziorl tôtdût de Alge[rrr.:ntl Vorgûdcrlng cen nieuwe bestuurdor l¡enoemt.
De benooming wordt op do ðgéndò van de eerstvolgerrde Algomcna Vcrgadcr¡ng
geplaatst. Elkc op deze wijze bonoemcfe bestuurder beëindigt de opdraclrt van de
bestu u rde r die hij vervangt.

ll<' l)evoegdheden van het bestuursorgaan met nitmc wòl: de nogel¡.ikheid tot uitgifte of
inkoo¡t van eigen aandelen betrclL
liigen aandelen
De 

^lgemene 
Vergadering van 14 juni 2011 heeft de R¿ad van Bestuur uitdrukkelijk

gênachtigd orì overeenkonìstig de bel)alirìgen van het Wctboek van ve n nootschô ppen,
haor eigen aa¡rdelen of w¡nstbew¡jzen te verkrijgen door aarlkoo¡r of ruil, of te
verv|eemden, zonder dat een voorafgaarrd besluit van de Algcmcnc Vergadering vereist
is, rechtstreeks of doo| een pe|soon die handelt in oigon naam maar voor rekening van
de Vennootschap, of dooI een rechtstreek$e doclìto rv(ln nootscha p in de zin van artikel
627 van het Wetboek van ven nootscha ppen, indlen dozo verkrijging of vervreemding
noodzakelijk is ter verrrijdirrg vr) [ì eên dre¡geôd ernstlg nadeel voor de Vennootsclìäp.

Doze machtiging geldt voof een periodê van drlo Jaar vanaf de bekendmaking van
bovenvermelde besliss¡n9 in de l3ijlagen tot hot Belgisch Staatsbl¿d crì kan,
ovcrccnkonrstig ôrtlkel 620 p¡r¡grðaf L van hct Wctboek van ven nootschöppên, worden
hern¡ouwd.

De eigen aandolon ¡n hot bo2¡t vôn dc v()nnootscha¡> o¡rgerromen in do 'Eurolist by
Eurorìext'kunr'ìen door de Raad van Bestuur vervreemd worden zondcr dc voorafgaando
toestemming van do Algemcne Vcrgader¡ng.

De Algemene Vergaderirrg van juni 2011. heeft de Raad van Bestuur l¡ovendien
gemacht¡9d om het krachtens artikel 620 van lìèt Wetboek vall ven rrootschaPfren
mâxinrunr toegelaten aarrtal a.rrrdelen doof aankôop of rull te verkrijgen aan een pr¡js

9êl¡jk aan ten m¡nste vijfentachtig ten honderd (B5o/o) en ten lìoogste honr,erdvijft¡en ten
hondord (tl.5olo) van de la¡tste slotkoèrs waaraan dezc aandelen genoteêrd werd(ln op
de'Eurol¡st by Euronêxt' op do d¿¡g voorafgðònd aan cl¡e aankoop of ruil. Deze machuglng
gcldt voor een per¡ôde van vijf jaar te r@kencn vanaf de l¡ekendmaking van doze
besl¡ssing in dc Bijlagon tot hct Bolglsch Staatsblad en kan, overeenkornstig art¡kel 620
paragraaf l van hot Wctbook van vcn nootscha pPen, hernieuwd wordon.

AandelenopL:¡eplan
Fr is nrornenteel gecn aa ndelenopt¡e pla n.

WarranLenplan
Er is momenteel geen warrantenplan

9a ßelangrijke overcenkon'tsten waarb¡j de Vennootschap pârtij is inzake een openbaar
overnamebod
Niet vaJn toel)assinq.

10o OvereenkotnsLen tussen de Vennoot'schap en haar bcstLtLuders of werknemers d¡e in
vcrgoedingert voorzien wannee, nd¿r ¿ônlc¡ding van een openbaar overn¿nëbodt de
bttsLuurdt¡rs Òntslatg nenen oÍ zonder gùl(l¡ge rcden moeten afvloeien of da lawarkslolllng
van dc wcrkncrllaß bôë¡ndigd wordt
N¡et van toe pass¡ng.
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VOORSTELLEN AAN DE ALGEMENË VERGADERING
Do Rasd v¡n Bostuur stelt aan de Algerneno Velgadering vÒor:

- <Jo jaarrokctìi'ìg afgesloten op 31. clccembcr 2014 irì de voorgdlègdc vorm, mQt

inbcc¡rip van de bestemnìing v¿1n h(¡t resultaat, gocd tc l<euren;
- het renlurreratieversl.lg gocd te keuren;
- kwijting te verlênon ôön de l)estuufders orì de Conlnris$aris voor de uitoeletritrg

van hurr r¡and¿at godurcnde lìet boekj¿¿lr ôfgoslotelr o¡r 31 decenrber 2-014.

Wettefen, 27 mirart 2015

Stef De corte,
Gedelegee|d bestu ú rd or
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Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van de

vennootschap smartphoto group NV over het boekjaar afgesloten oP

31 december 2014

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verstag uit in het kader

van ons mandaat van commissaris. Dit verslag omvat ons oordeel over de jaarrekening en

tevens de vereiste bijkomende verktaringen. De jaarrekening bevat de batans op 31 december

2014, en de resultatenrekening voor het boekjaar afgesloten op die datum en de toelichting.

Verslag over de jaarrekening - oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening van de vennootschap smartphoto

gróup NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, opgesteld op grond van het in

Betgië van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestetset, met een batanstotaal van

48.g83.g77,65 EUR en waarvan de resultatenrekening afsluit met een verlies van het boekjaar

van 423.255,77 EUR.

verantwoordetijkheid von het bestuursorgoon voor het opstellenvan de Joarrekenìng

Het bestuursorgaan is verantwoordetijk voor het opstetlen van de jaarrekening die een

getrouw beetd geeft in overeenstemming met het in Betgíê van toepassing zijnde

boekhoudkundig referentiestetsel, alsook voor het implementeren van de lnterne beheersing

die het bestuursorgaan noodzaketijk acht voor het opstetlen van de jaarrekening die geen

afwijking van materieel betang bevat die het gevotg is van fraude of van fouten.

Ve rontwoordeli i khetd van de commlssorís

Het is onze verantwoordetijkheid een oordeel over deze jaarrekening tot uitdrukking te

brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle votgens de internationate

controtestandaarden (lSA's) uitgevoerd. Die standaarden vereisen dat wij aan de

deontologische vereisten votdoen alsook de controle plannen en uÍtvoeren teneinde een

redetijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening geen afwijkingen van

materíeel betang bevat.

Een controte omvat werkzaamheden ter verkrijging van controte'informatie over de in de

jaarrekening opgenomen bedragen en toelichtingen. De gesetecteerde werkzaamheden zijn

afhanketijk van de beoordeting door de commlssaris, met inbegrip van diens inschatting van

de risico's van een afwijking van materieet betang in de jaarrekening als gevotg van fraude of

van fouten. Bij het maken van die risico-inschatting neemt de commissaris de interne

beheersing van de entiteit in aanmerking die retevant is voor het opstetlen door de entiteit

van de jaarrekening die een getrouw beetd geeft, teneinde controtewerkzaamheden op te

zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn, maar die niet gericht zijn op het

geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersfng van de entiteit. Een

controle omvat tevens een evaluatie van de geschiktheid van de gehanteerde

waarderingsregets en van de redetijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte

schattingen, atsmede een evaluatie van de presentatie van de jaarrekening als geheet'

Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestetden van de entiteit de voor

controle vereiste ophelderingen en lntichtingen verkregen.

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA / BTW BE 0431 088 289 RPR Brussel

BDO Bedrljfsrevlsoren Burg. Ven. CVBA, a timlted tiabi(ity company lncorporated in Belglum, ¡s ã member of 0DO lnternatlonat Limited,

a UK company tlmited by guàrantee, and forms part of the lnternationat BDO network of lndependent member flrms.
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Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie votdoende en geschikt is

om daarop ons oordeel te baseren.

Oordeel zonder voorbehoud

Naar ons oordeet geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en de financiële

toestand van de vennootschap smartphoto group NV per 3l december 2014 alsook van haar

resuttaten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming met het in

België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Benadrukkìng van een bepaolde oangelegenheíd

Zonder afbreuk te doen aan bovenvermeld tot uitdrukking gebracht oordeet, vestigen wij de

aandacht op de toetichting in VOL 7 van de jaarrekening, waarin de huidige waarderlng van

de participatie in smartphoto seMces NV wordt verantwoord, rekening houdende met de

veranderende marktomstandigheden. De verantwoording van de waardering van deze

participatie is afhanketijk van de toekomstige positleve marktomstandigheden waarop het

busÍnessplan gestoeld is.

Verslag betreffende overige door wet- en regelgevlng gestelde eisen

Het bestuursorgaan is verantwoordetijk voor het opstetten en de inhoud van het jaarverstag,

het naleven van de wettetijke en bestuursrechtetijke voorschriften die van toepassing zijn op

het voeren van de boekhouding, alsook voor het nateven van het Wetboek van

vennootschappen en van de statuten van de vennootschap.

ln het kader van ons mandaat en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm bij de in

Betgië van toepassing zijnde internationate auditstandaarden (lSA's), is het onze

verantwoordetijkheid om, in alle van materieel belang zijnde opzichten, de natevlng van

bepaatde wettetijke en regtementaire verptichtingen na te gaan. Op grond hiervan doen wij
de votgende bijkomende verktaringen die niet van aard zijn om de draagwijdte van ons

oordeel over de jaarrekening te wijzigen:

. Het jaarverstag behandelt de door de wet vereiste intichtingen, stemt overeen met de

jaarrekening en bevat geen van materieel betang zijnde inconsistenties ten aanzien van de

informatie waarover wij beschikken in het kader van onze opdracht.

. Onverminderd formete aspecten van ondergeschikt betang, werd de boekhouding gevoerd

in overeenstemming met de in Betgië van toepassing zijnde wettetijke en

bestuursrechtetij ke voorschriften.

. De resuttaatverwerking, die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt
overeen met de wettelijke en statutaire bepatingen.

. Wij dienen u geen verrichtingen of bestissingen mede te deten die in overtreding met de

statuten of Wetboek van vennootschappen zijn gedaan of genomen.

20'15

Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Veerte Catry

smartphoto
Verslâg van

group NV:
ðe cômmissarls aan de atgemene vergaderlng over het boekjaar afgesloten op 3f december 2014 2,
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