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NAT. - Datum neeflegging INr. 0475.634.550

1 EUR
81z. E. D. jVOL 1.1

JAARREKENING IN EURO <2 decimalon) 1
NAAM: RUIT

Rechtsvorm: CVBA
Adres: Te Boelaerlei

Poatnummer: 2140

Land: België

Gemeente: Borgertiout (Antwerpen)

(RPR) - Rechtbank van Koophandel van Antwerpen

Nr.: 37

Intemetadres :

Ondernemingsriummer [ 0475.634.550

DATUM [ 4(0912001 van de neertegging van de oprichtingsakte OF van het recentsie stuk dat de datum van
bekendmaking van de oprlchtlngsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering van 1210512009

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 1101(2008 tot 31112(2008

Vorig boekjaar van 1/0112007 J tot 3111212007

De bedragen van het vorige boekjaar zijn J 71jn ~ identiek met dle welke eerder openbaar werden gemaakt.

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

VAN LAERE HILDE

Aspergevelden 26, 2860 Sint-Katelijne-Waver. België

Functie: Bestuurder

Mandaat: 6/0512008- 810512012

SCHIPPER MARIKE

Mallestraat 61 , 1050 Brussel 5. België

Functie: Bestuurder

Mandaat : 610512008- 7/08/2012

VANSCHOONBEEKRUDY

Molenlel 24 , 2000 Antwerpen, België

Functie: Bestuurder

Mandaat: 11/05/2004-7/05/2012

DE VRIES ISI

Beukenlaan 4 , 2020 Antwerpen 2, België

Functie: Bestuurder

Mandaat:1 1/05/2004- 8/05/2012

Zijn gevoegd bij deze jaarrekening: JAARVEF~SLAG, VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN

Totaal aantal neergelegde bladen: 36 Nummers van de secties van het standaar*:Ifomiulier die niet werden neergelegd
omdat ze niet dienstig zijn: 5.1, 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.4, 5.3.5. 5.3.6, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.5.1, 5.5.2, 5.13, 5.14, 5.16, 5.17.2

Handtekening
(naam en hoedanigheid)
VANSCHOONBEEK RUDY

Handtekening
(naam en hoedanigheId)

VAN DAMME KURT

* Facultatieve vermelding.

— Schrappen wat niet van toepassing is.



TNr. O475~634.55O j VOL 1.1

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

VAN ACHTEREN PETER

Zonnedauw 23, 2970 Schilde, België

Functie: Bestuurder

Mandaat : 8/0512007- 1010512011

LANNOO MATTHIAS
Sirit-Hubertstraat 4 , 8700 Tielt, België

Functie : Bestuurder

Mandaat:1 1/05/2004- 7/0512012

DERBOVEN NANCY

Dianalaan 11 , 2600 Bercl-iem (Antwerpen), België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 8/05/2007- 10/05/2011

VAN GOOLEN GEERT

Kerkstraat 152, 1851 Humbeek, België

Functie : Commissaris, Lidmaatschapsnumrner: 1396

Mandaat: 1/01/2008- 17/05/2011

DESMYTER BART

Mandelvijver 29 , 8720 Deritergen,, België

Functie: Bestuurder

Mandaat: 10/05/2005- 12/05/2009

VERHEIJE WIM
VITSDAM 4 , 2880 Bomem, België

Functie: Bestuurder

Mandaat: 8105/2007- 10(05/2011

VAN DAMME KURT

Patersstraat 1, bus 4, 9500 Geraardsbergen, België

Functie: Gedelegeerd bestuurder

Mandaat: 15/01/2008

LIBEER FRANCK

Llndelaan 34 , 8310 Assebroek, België

Functie: Bestuurder

Mandaat: 6/05/2008- 7/05/2012



Nr. 0475.634.550 j VOL 1.2

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE
Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe
gen~achtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale
beroepen.

Werd de jaarrekening gevenfieerd of gecomgeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris
~~?‘d~-/ NEE ~.

Indien JA, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor
en zijn Ildmaatschapsriummer bij zijn InsUtuut, evenals de aard van zijn opdracht:

A. Hel voeren van de boekhouding van de onderneming ~,

B. Het opstellen van de jaan’ekening ~,

C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of
t). 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 alle erkende boekhouder of erkende boekhouder
fiscalist en zijn lldmaatschapsnumrner bij het Reroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn
opdracht.

Lid tsch Aard van deNaam, voornamen, beroep en woonplaats opdracht
. (A,B,Cen!ofD)

BASTIAENS, VAN DEN WOUWER & C~ BVBA 0443.850.719 BIBF 203555 8

Weikomstraat 165 , 2160 Wommelgem, België

Functie: Erkende Boekhouder-fiscalist

Mandaat: 4/04/1991

Vertegenwoordigd door:

1. Van den Wouwer Mark

Visvijverstraat 1 , 2230 Rarnsel, België

Boekhouder

2. HB BOFISKA BVBA, vertegenwoordIgd door Hugo Bastiaens

Herentalsebaan 294 , 2160 Wommelgem, België

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

AC11VA

VASTE ACTIVA ____________ ____________

Oprichtingskosten

Immateriele vaste activa

Materiëte vaste actlva

Terreinen en gebouwen

installaties, machines en uitrusting

Meubilair en roilend materieel

Leasing en soortgelijke rechten

Overige materiële vaste activa

Aotlva in aanbouw en vooruitbetalingen

Financiële vaste activa 28

Verbonden ondernemingen 28011

Deelnemingen 280

Vorderingen 281

Ondernemingen waarmee een deeinerningsverhouding
bestaat

Deelnemingen

Vorderingen

Andere financiële vaste activa

Aandelen

Vorderingen en borgtochten in contanten

VLOTTENDE ACTIVA _____________ _____________

Vordarlngan op meer dan één jaar

Handelsvorderingen

Overige vorderingen

Voorraden en bestellingen In uitvoering

Voorraden

Grond- en huipstoffen

Goederen in beweildng

Gereed product
Handeisgoederen

Onroerende goederen bestemd voor verkoop

Vooruitbetalingen

Bestellingen in uitvoering

Vorderingen op ten hoogste één jaar 236.665,35

Handelsvordenngen 23.281,54

Overige vorderingen 213.383,81

Geldbeleggingen 993.120,79

Eigen aandelen

Overige beleggingen

Liquide middelen

Overlopende rekeningen 5.6

20/58 2.706.524,66 1,293.253,62

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

20/28

20

21

22/27

22

23

24

25

26

27

1.036,78

1.013,94

22,84

22,84

1.292.216,84

Toel.

5.1

5.2

5.3

5.4/
5.5.1

5,14

5.14

5.5.1/
5.6

59.919,80

59.749,20

170,60

170,60

2.646.604,86

18.600,76

4,821,49

13.779,27

2.388.336,00

2.388.336,00

228.434,00

11.234,10

282/3

282

283

284/8

284

285(8

29/58

29

290

291

3

30/36

3013 1

32

33

34

35
36

37

40)41

40

41

50/53

50

51/53

54/58

490/1

993.120,79

59.568,74

2,861,96

TOTAAL DER ACTIVA



Nr. j 0475.634.550

PASSIVA Toel.

EIGEN VERMOGEN

Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Niet-opgevraagd kapitaal

Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves

Wettelijke reserve
Onbeschikbare reserves

Voor eigen aandelen
Andere

Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves

Overgedragen winst (verlies) (+)I(-)
Kapitaalsubsidies

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het
netto-actief
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTiNGEN

Voorzieningen voor rlslcos en kosten

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

Belastingen

Grote hersiellings- en onderhoudswerken

Overige risico’s en kosten

Uitgestelde belastingen

SCHULDEN

Schulden op meer dan één jaar

Financiële schulden

Achtergestelde leningen

Niet-achtergestelde obligatieleningen

Leasingschulden en soortgelijke schulden

Kredietinstelllngen

Overige schulden

Handelssohulden

Leveranciers

Te betalen wissels

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

Overige schulden

Schulden op ten hoogste één jaar

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen
FinancIële schulden

Kredietinstellingen

Overige leningen

Handelsschulden

Leveranciers

Te betalen wissels

Ontvangen vooruitbetalirrgen op bestellingen

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen
en sociale lasten

Belastingen

Bezoldigingen en sociale lasten

Overige schulden

Ovarlopende rekeningen 5.9

Codes Boekjaar Vorig boekjaar -

10/15

10
100
101
11
12
13
130
131
1310
1311
132
133

14
15

45

450/3

45419

47146

49213

10/49 2.706.524,66 1.293.253,62

1V012.2 1

5.7

5.8

5.9

5.9

5.9

20.000,00

20.000,00
20.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

2.486.524,66

1.964.800,31

1.880.912,61

1,880,912,61

83.887,70

75.356,65

8.531,05

521.724,35

20.000,00

20.000,00
20.000,00

200.000.00

200.000,00

200.000,00

1.073.253,62

628.285,25

628.084,04

628.084,04

201 .21

201,21

444.968,37

19

16

160/5

160

161

162

163/5

168

17149

17

170/4

170

171

172

173

174

175

1750

1751

176

178/9

42/48

42

43
430/8

439

44

440/4

441

48

TOTAAL DER PASSIVA
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RESULTATENREKENING ________________ _______________

BedrlJfsopbrengston

Omzet

Toename (afname) in de voorraad goederen in
bewerking en gereed product en in de bestellingen in
uitvoering

Gepçoduceerde vaste activa

Andere bedrijfsopbrengsten

Bedrijfskosten
Randeisgoederen, grond- en hulpstoffen

Aankopen

Afname (toename) van de voorraad (+)I(~)

Diensten en diverse goederen

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)1(-)

Afschrijvingen en waardeverminderingen op
opnchtingskosten, op immateriële en materiële vaste

activa
Waardevemiinderingen op voorraden, bestellingen in
uitvoering en handelsvordelirigen - Toevoegingen
(terugnemingen)

Voorzieningen voor risico’s en kosten - Toevoegingen
(bestedingen en terugnemingeri)
Andere bedrijfskosten

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfs
kosten (-)

Bedrljfswinst(verlies) (+)f(-)

Financiële opbrengsten

Opbrengsten uit financiële vaste activa

Opbrengsten uit vlottende activa

Andere financiële opbrengsten 5.11

Financiële kosten

Kosten van schulden

Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan
voorraden, bestellingen In uitvoering en handels-
vorderingen - Toevoegingen (Terugnemirig) (‘4’)1(_)

Andere financiële kosten

Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vooi
belasting

Codes Boekjaar Vorig boekjaarToel.

510

5.10

5.10

5.10

5.10

70/74

70

71

72

74

60/64

60

600/8

609

61

62

630

63114

635/7

640/8

649

9901

75

750

751

752/9

65

650

651

652/9

4.057.481,00

3.984.448,44

73.012,56

4.117.413,85

3.852.369,74

3.852.369,74

137.070,14

107.712,84

5.372,89

14.888,24

-59952,85

62.931,10

62.931,10

1.220,64

1.111,48

109,16

4.236.819,22-

4.233.078,85

3.740,37

4.279.400,58

3.708.682,23

3.708.682,23

241.680,98

119.881,94

1.254,15

197.500,00

10.401 .28

-42.581,36

49.110,00

49.074,20

35,80

5.473,13

1.572,03

3.901,10

5.11

9902 1.757,61 1.055,51



Uitzonderlijke opbrengsten.

Terugnem Ing van afschrijvingen en van
waardeverminderiflgefl op immateriële en materiële
vaste activa

Terugneming van waardeverminderingen op financiële
vaste activa
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke
risico’s en kosten
Meerwaarde bij de realIsatie van vaste acliva

Andere uitzonderlijke opbrengsten

Uitzonderlijke kosten

Uitzonderlijke afschrijvingen en waardevemiinderiflgefl
op oprichtingskosten, op immateriële en materiële
vaste activa

Waardeverminderingen op financiële vaste activa

Voo~zieniI1gen voor uitzonderlijke risico’s en kosten
Toevoegingen (bestedingen)

Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa

Andere uitzonderlijke kosten

Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke
kosten (-)

Winst (Verlies) van het boekjaar voor belasting (~)l&)

Ontirekkingen aan de uitgestelcie belastingen

Overboeking naar de uitgestelde belastingen

Belastingen op het resultaat

Belastingen

Regularisering van belastingen en terugrieming van
voorzieningen voor belastingen

Winst (Verlies) van het boekjaar

Onttrekking aan de belastingvrije reserves

Overboeking naar de belastingvrije reserves

Nr. 0475.634.550

Toel.

IVOL3 1

Codes Boekjaar — Vorig boekjaar

78

760

761

762

763

764/9

66 9615

660 96,15

661

682

663

664/8

669

9903 1.757,61 959.36

780

680

67/77 1.757,61 959,36

670/3 1.757,83 966,53

77 0,02 7,17

9904

789

689

9905

5.11

5.12

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar
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RESULTAATVERWERKING

To bestemmen winst(verhes)saldo (+)l(-)

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+y(.)
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)1(-)

Onttrekking aan het eigen vermogen

aan het kapitaal en aan de ultgltteprem les

aan de reserves

Toevoeging aan het eigen vermogen

aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies

aan de wettelijke reserves

aan de overige reserves

Over te dragen winst (verlIes) (+)f(-)

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

Uit te keren winst

Vergoeding van het kapitaal

Bestuurders of zaakvoerders

Andere rechthebbenden

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

9906

(9906)

14P

791/2

791

792

69112

691

6920

6921

(14)

794

69416

694

695

696



0475.634.550 VOL 5.2.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

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

PanscI’~affingswaarde per einde van hei boekjaar 8052P X)000000000QoO(X 13.716,00

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met Inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8022 64.00000

Overdrachten en buitengebruikstellingen 8032

Overboeking van een pest naar een andere (÷)I(~) 8042

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8052 77.716,00

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8122P 12.702,06

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt 8072 5.264,74

Teruggenomen want overtollig 8082

Verworven van derden 8092

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8102

Overgeboekt van een past naar een andere (÷)I(-) 8112

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8122 17.966,80

NEflOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 211 59,749,20



1 Nr. 0475.634.550 VOL 5.3,3

Codes Vorig boekjaar

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL

Aan schatflngswaarde per einde van het boekjaar 8193P

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

Overdrachten en buitengebruiksteflingen

Overboeking van een post naar een andere

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Mutatios tijdens het boekjaar

Geboekt

Vefworven van derden

Afgeboekt

Overgeboekt van een post naar een andere (+)f(-)

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Afschrijvingen en waardeverminderinoen iw einde van hot boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Teruggenomen want overtollig

Verworven van derden

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

Overgeboekt van een post naar een andere

Afschrijvingen en waardevermindenngen per einde van het boekjaar

NET~OBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

Boekjaar

11.220.88~o~oo~

255,91

2.396,80

9.079,99

~o~ooo=~

~oooco~

108,15

2.396,80

8.909,39

8163

8173

8183

8193

8253P

8213

8223

8233

8243

8253

8323P

8273

8283

8293

8303

8.313

8323

(24)

.~

. 11.198,04

170,60



1 Nr. 1 0475.634.550 1 VOL 5.6

OVERIGE GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)

OVERIGE GELDBELEGGINGEN

Aandelen

Boekwaarde veilloogd met het niet-opgevraagde bedrag

Niet-opgevraagd bedrag

Vastrentende effecten

Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen

Termijnrekeningon hij kredietinstellingen

Met een resterende looptijd of opzegterrnijn van

hoogstens één maand

meer dan één maand en hoogstens één jaar

meer dan één jaar

Hierboven niet-opgenomen overige goidbeleggingen

Codes -~ - Boekjaar Vorig boekjaar

51

8681

8682

52

8684

53 238&336,00 993.120,79

8686

9~7 2.388.336.00 993.120,79

8688

8689

OVERLOPENDE REKENINGEN

UitspIitslng van de post 49011 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.

TE ONTVANGEN BANKINTRESTEN BOEKJAAR 2008

Bekjaar

11.234,10
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STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTULJR

STAAT VAN HET KAPITAAL

Maatschappelijk kapitaal
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar

Wijzigingen tijdens het boekjaar

Samenstelling van het kapitaal
Soorten aandelen

AANDELEN MET EEN NOMINALE WAARDE VAN 25,00 curo

Op naam

Aan toonder

Niet-gestort kapitaal

Niet-opgevraagd kapitaal

Opgevraagd, niet-gestort kapitaal

Aandeelhouders die nog moeten volstorten

Eigen aandelen

Gehouden door de vennootschap zelf

Kapitaalbedrag

Aantal aandelen

Gehouden door haar dochters

Kapitaalbedrag

Aantal aandelen

Verplichtingen tot uitgifte van aandelen

Als gevolg van de uitoefening van CONVERSIERECI-ITEN

Bedrag van de lopende converteerl,are leningen

Bedrag van het te plaatsen kapitaal

Maximum aantal uit te geven aandelen

Als gevolg van de uitoefening van INSCHRIJVINGSRECHTEN

Aantal inschrijvingsrechten in omloop

Bedrag van het te plaatsen kapitaal

Maximum aantal uit te geven aandelen

Codes Boekjaar VoEig boekjaar

lOOP XXXXXXXXXX)OO(X 20.000,00

(100) 20.000,00

Codes Bedragen Aantal aandelen

20.000,00 800

8702 XXXXXXX)O(XXXXX 800

8703 )000000(X)0000<X

< Niet-opgevraagd Opgevraagd,~ bedrag niet-gestort bedrag

(101) XXX)OO<XXXXXXXX

8712 XXXXXXXXXXXXXX

Codes Boekjaar

8721

8722

8731

.8732

8740

8741
8742

8745
8748
8747

8751Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal
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STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUIJR

Aandelen bulten kapitaal

Verdeling

Aantal aandelen

Daaraan verbonden stemrecht

Ulisplitsing van de aandeelhouders

Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf

Aantal aandelen gehouden door haar dochters

Boekjaar

8761

8762

8771

8781



VOL. 5.8
[ Nr. 1 0475.634.550 t

VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO’S EN KOSTEN
. [ Boekjaar

UITSPUTSING VAN DE POST 16315 VAN DE PASSIVA INDIEN DAARONDER EEN BELANGRIJK
BEDRAG VOORKOMT.

Vcx~rziening oyerige r~s4cos en kosten 200.000,00



0475.634.550 - EVOL 5.9J

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 LOOPTLJD

Schulden op moer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

Financiële schulden 8801

Achtergestelde leningen 8811

Niet-achtorgestelde obligatleleningen 8821
Leasingschulden en soortgelijke schulden 8831

Kredietinstellingen 8841

Overige leningen 8851

Handelsschulden 8861

Leveranciers 8871

Te betalen wissels 8881

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingGn 8891

Overige schulden 8901

Totaal der schulden op moer dan één jaar dle bInnen het jaar vervallen (42)

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

Financiële schulden 8802

Achtergestelde leningen 8812

Niet-achtergestelde obligatieleriingefl 8822

Leasingschulden en soortgelijke schulden 8832

Kredietlnstelllngen 8842

Overige leningen 8852

Handeissohuklen 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
5jaar 8912

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 meteen resterende looptijd van meer dan 5 jaar 8913
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Codes Boekjaar

GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de pas&va)

Door Belgische overheIdsinstellingen gewaarbergde schulden

Financiële schulden 8921

Achtergestelde leningen 8931

Niet-achtergesteide obligatieleningefl 8941

Leastngschulden en s~ortgeljke schulden 8951

Kredletinstellingen 8961

Overige leningen 8971

1-landelsschulden 8981

Leveranciers 8991

Te betalen wissels

Ontvangen vooruitbetaiingen op bestellingen 9011

Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 9021

Overige schulden 9061

Totaal door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgda schulden 9061

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

Financiële schulden 8922

Achtergestelde leningen 8932

Niet-achtergesteide obligatieleningen 8942

Leasingsohulden en soortgelijke schulden 8952

Kredietinstellingen 8982

Overige leningen 8972

Handelsschuiden 8982

Leveranciers 8992

Te betalen wissels 9002

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 9012

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 9022

Leveranciers 9032

Te betalen wissels 9042

Overige schulden 9052

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

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTiNGEN, BEZOLDIC3INGEN EN SOCIALE LASTEN

Belastingen (pest 450/3 van de passiva)

Vervallen belastingschuiden 9072

Niet-vervallen beiastlngschulden 9073 75.356,65

Geraamde belastlngschuidefl 450

Bozoldigingori en sociale lasten (pest 454/9 van de passiva)

Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 9076

Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 9077 8.531,05
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Boekjaar
OVERLOPENDE REKENINGEN

Üitsplitsing van de post 49213 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.

F00 Contro~o beheersvenn. bijdragen 2006 - 2005 18.67496

Toe te rekenen kosten IT 36.000,00

Toe te rekenen verzekering 175,20
Rechten niet aangesloten Iéden 466.874,19



Nr. 0475.634.550 VOL 5.10

BEDRIJFSRESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Netto-omzet

Uitsplitsing per bedrijfsoategorie

Uitsplltsing per geografische markt

Andere bedrijfsopbrengston

E,ploitatiesubsidies en vanwege de overt~eid ontvangen compensarende
bedragen 740 374,50

BEDRIJFSKOSTEN
Werknemers ingeschreven in het personeelaregister

Totaal aantal op de afsiultingsdatum 9086 1

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equlvalenten 9087 0,9 0,8

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 9088 1.520 1.486

Personeelskosten

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 620 81.323,86 93.516,82

Werkgeversbijdragen voor sooale verzekeringen 621 13.719,15 31.325,77

Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen 622 2.569,79

Andere personeelskosten 623 10.100,04 -4.960,65

Ouderdoms- en overlevingspensioenen 624

VoorzienIngen voor pensioenen

Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)l(-) 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 197.500,00

Bestedingen en terugnemingen 9116

Andere bedrijfskosten

Bednjfsbelastingen en -taksen 640 9.035,74 9.548,78

Andere 641/8 5.852,50 852,50

Uitzendkrachten en ter beschikking van de ondernemng gestelde
personen

Totaal aantal op de afslultingsdatum 9096

Gemiddeld personeelsbestand berekend In vollijdse equivalenten 9097 0,3

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 9098 581

Kosten voor de onderneming 617 10,611,89
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FINANCIËLE EN UITZONDERLIJKE RESULTATEN

FINANCIËLE RESULTATEN
Andero financiële opbrengsten

Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de
resultatenrekening

Kapltaalsubsidies

Interestsubsidies

tJitsplitsing van de overige financiële opbrengsten

Korting kontante betaling
AfschrijvIngen van kosten bij uitgifte van leningen en van disagio

Geactiveerde intaresten

Waardeverminderingon op vlottendo activa

Geboekt

Teruggenomen

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

Voorzieningen met financieel karakter

Toevoegingen

Bestedingen en terugnemingen

Uitspilteing van de overige financiële koston

Minderwaarde od realisatie van vlottende aetiva

bankkosten

UITZONDERLIJKE RESULTATEN

Ultspiltslng van da andere uitzonderlijke opbrengsten

Ultsplltsing van de andere uitzonderlijke kosten

Ö~ Boekjaar Vorig boekjaar

9125

9126

35,80
6501

6503

6510

6511

653

6560

6561

3.76076

109,16 140,34

Boekjaar
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BELASTINGEN EN TAKSEN

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT
Belastingen op het resultaat van hot boekjaar

Verschuldigde of betaalde belastingen en voorlieffingen

Geactiveerde ovei’schotten van betaalde belastingen en voorheffingen

Geraamde belastingsuppiementen

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren

Versohuidlgde of betaalde belastingsuppiementen

Geraamde belastingsuppienienten of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd

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

Verworpen uitgaven

Aftrek voor risicokapitaal

lnvesterlngsaftrek

Invloed van de uilzondorlljke resultaten op de belastingen op hot resultaat van het boekjaar

Bronnen van belastinglatenties

Actieve latenties

Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten

Andere actieve laterities

Passieve latenties

Uitsplitsing van de passieve latenties

BELASTINGEN OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE
VAN DERDEN

In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde

Aan de onderneming (aftrekbaar)

Door de onderneming

Ingehouden bedragen ton laste van derden als

Bedrljfsvoorheffing

Roerende voorheffing

Codes Boekjaar

9134 1.757,63

9135 9.439,67

9136 7.682,04

9137

9138

9139

9140

6.220,10

-961.40

-88,46

Codes Boekjaar

9141

9142 -

9144

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

9145 201.975,33 252.813,63

9146 271.129,79 274237,63

9147 29.756,91 33.666,84

9148
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FINANCIËLE BETREKKINGEN MET

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

Rechtstreekse en onrechtstreekoo bezoldigingen en ton laste van de resultatenrekoning
toegokende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk
betrekking heeft op de toestand van een enkel identificieerbaar persoon

Aan bestuurders en zaakvoerders

Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders

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

Bezoldiging van de commissaris(sen)

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

Andere controleopdrachten

Belastingadviesopdrachten

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

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

Andere controleopdrachten
Belastlngadvlesopdrachten

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

Codes — Boekjaar

9500

5501

9502

9503
9504

Codes Boekjaar

9505 4.352,00

95061

95062

95063

95081

95082

95083

Uitstaande vorderingen op deze personen

Voorwaarden betreffende de uitstaande vorderingen

Waarborgen toegestaan in hun voordeel

Waarborgen toegestaan in hun voordeel - Voornaamste voorwaarden

Andere batekenisvolle verplichtingen aangegaan In hun voordeel

Voornaamste voorwaarden van deze verplichtingen

Vermeldingen in toepassing van hot artikel 133k paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen
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VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

INLICHTINGEN TE VERSTREKKEN DOOR ELKE ONDERNEMING DIE ONDERWORDEN IS AAN DE BEPALINGEN VAN
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE GECONS0LIDEERDE JAARREKENING

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

De onderneming heeft geen gecorhsolldeerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag opgesteld, omdat zij daarvan
vrijgesteld is om do volgende reden(en)*

De onderneming en haar dochterondernemingen overschrijden op geconsoildeerde basis niet meer dan één van de In artikel 16
van het Wetboek van vennootschappen vermelde criteria”

De onderneming is zelf dochteronderneming van een moederonderneming die een geconsolideerda jaarrekening, waarin haar
jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt en openbaar maakr

Indien ja, motivering dat aan alle voorwaarden tot vrijstelling, opgenomen in artikel 113, paragrafen 2 en 3 van het Wetboek
van vennootschappen, is voldaan:

Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondememlngsnummer van de
moederondememing die de geconsolideerde jaarrekening opstelt en openbaar maakt, op grond waarvan de vrijstelling Is
verleend:

INLICHTiNGEN DIE MOETEN WORDEN VERSTREKT DOOR DE ONDERNEMING INDIEN ZIJ DOCHTERONDERNEMING
OF GEMEENSCHAPPEUJKE DOCHTERONDERNEMING IS

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

VLAAMSE UITGEVERSVERENIGING VZW

TE BOELAERLEI 37
2140 Borgorhout (Antwerpen), België

410.806.678
De moederondememlng stelt geen geconsolldeerde jaarrekening op.

Indien de moederonderneming(en) (een) onderneming(en) naar buitenlands recht is (zijn), de plaats waarde hiervoor bedoelde
geconsolideerde jaarrekening verkrijgbaar is~

,België

Schrappen wat niet van toepassing is.
Wordt de jaarrekening van de onderneming op verschillende niveaus geconsolidoerd, dan worden deze gegevens verstrekt, enerzijds voor
het grootste geheel en anderzijds voor het kleinste geheel van ondernemingen waarvan de onderneming als dochter deel uitmaakt en
waarvoor een geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld en openbaar gemaakt.
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SOCIALE BALANS

Nummers van de paritalre comités die voor de onderneming bevoegd zijn: 218

STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN
WERKNEMERS INGESCHREVEN IN HET PERSONEELSREGISTER

Op de afsiultingsdatum van het boekjaar

Aantal werknemers ingeschreven in het
personoeisregister
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd

Overeenkomst voor een bepaalde tijd

Overeenkomst voor een duidelijk ornschreven werk

VervangingsovereenkomSt

Volgens het geslacht

Mannen

lager onderwijs

secundair onderwijs

hoger niet-universitair onderwijs

universitair onderwijs

Vrouwen

lager onderwijs

secundair Onderwijs

hoger niet-universitair onderwijs

universitair onderwijs

Volgens de beroepscategorie
Directieporsoneel

Bedienden

Arbeiders

Andere

Tijdens het boekjaar en het vorige
boekjaar
Gemiddeld aantal werknerners

Aantal daadwerkelijke gepresteerde uren

Personeelskosten

Bedrag van de voordelen bovenop het
toon

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

Codes equivalenten equivalenten
(VTE) (VTE)

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

100 0,9 0,9 (VTE) 0,8 (VTE)

101 1.520 1.520 (T) 1.486 (T)

102 107.712,84 107,712,84 (T) 119.881,94 (T)

103 xoooooccocoeoc xxxxoooøoooox (T) (T)

1. Volujds 2. Deeltljds 3. Totaal In voitijdse
Codes equivalenten

105 1 1,0

110 1 1,0

111

112

113

120 1 1,0

1200

1201

1202

1203 1 1,0

121

12W

1211

1212

1213

130

134 1 1,0

132

133
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UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE ONDERNEMING GESTELDE PERSONEN

Tijdens het boekjaar

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen

Aantal daadwerkelijk gepresteefde uren

Kosten voerde onderneming

Aantal werknemers die tijdens het boekjaar in het
personeslsreglster werden Ingeschreven
Volgens de aard van de arbeIdsovereenkomst

Overeenkomst voer een onbepaalde tijd

Overeenkomst voor een bepaalde tijd

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk

Vervangingsovereenkomst

UITGETREDEN

Aantal werknemers met een in het personeelsi~egister
opgetekende datum waarop hun overeenkomst tIjdens
hot boekjaar een einde nam

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd

Overeenkomst voor een bepaalde tijd

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk

Vervangingsovereenkomst

Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst

Pensioen

Brugpensioen

Afdanking

Andere reden
Waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige

ten minste op halttijdse basis diensten blijft
verlenen aan de onderneming

INGETREDEN

1. Uitzendkrachten 2. Ter beschikking van
Codes de onderneming

gestelde personen

150

151

152

TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

1. VoiUjds 2. Deeitijds 3. Totaal in voltijdse
Codes equivalenten

206 1 1,0

210 1 1,0

211

212

213

1. Voltllds 2. Deeltljds 3. Totaal in voltijdse
Codes equivalenten

305

310

311

312

313

340

341

342

343

350
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INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDING VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Totaal van de formele voortgaz~tta beroepsopleidingslnitiatiovon voor
de werknemers ten laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers

Aantal gevolgde opleidingsuren

Nettokosten voor de onderneming

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan oolleotieve fondsen

waarvan ontvangen tegen~oetkomingen (In mindering)

Totaal van de minder formele en Informele voortgezette beroeps
opleldingsinitlatieven voor de werknemers ton laste van do werkgever

Aantal betrokken werknemers

Aantal gevolgde opleldingsuren

Nettokosten voor de onderneming

Totaal van do Inltiöle boroepsopleldlngslnltlatievên ten laste van de
werkgever

Aantal betrokken werknemers

Aantal gevolgde opleldlngsuren

Nottokostan voor de onderneming

Codes Mannen Codes Vrouwen

5801 5811

5802 5812

5803 5813

58031 58131

58032 58132

58033 58133

5821 5831

5822 5832

5823 5833

5841 5851

5842 5852

5843 5853
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WAARDERINGSREGELS
SAMENVATTING VANDE WAARDERINGSREGELS

Activa

1 opriclitingskosten

Oprichtings ~en herstructureringskosten zullen op deze rekening opgenomen worden bij beslissing van de Raad van Bestuur. Het betreft
de kosten zoals bepaald in artikel 24 van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1976, met name de bijzondere regels inzake
oprichtingskosten en herstructureringskosten.
De afschrijving van deze kosten geschiedt integraal tijdens het boekjaar gedurende hetwelk ze werden gedaan tenzij de Raad van
Bestuur om verantwoorde redenen een ander afschrijvingsritme zou bepalen.

III Materiële vaste activa

Deze activa, met inbegrip van de aanverwante kosten, worden geregistreerd tegen aanschaffings. of inbrengwaarde met uitzondering van
de zeifvervaardigde vaste activa die tegen vervaardigingsprijs gewaardeerd worden.
De in leasing of soortgelijke rechten aangehouden activa worden gewaardeerd voor het deel van de volgens de overeenkomst te storten
termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft De
overeenkomstige verplichtingen aan de passiefzijde worden ieder jaar gewaardeerd voor het deel van de in de volgende boekjaren te
storten termijn, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft
(artikel 26 § 1 van het KB 8110176).

De rnatenële vaste activa worden in principe afgeschreven op basis van de Ilnealre methode. De Raad van Bestuur kan echter eveneens
beslissen om gebruik te maken van de fiscale of economische bepalingen Inzake degressieve afsctrnjvingen en andere versnelde
afschrijvingen.

Op vaste activa die in aanmerking komen voor het genieten van staatshulp door toepassing van de wetten tot economische oriëntering,
kunnen versnelde afschrijvingen toegepast worden.

De linealre afschrijvingspercentages op de nieuwe investeringen worden bepaald:

Terreinen 0 %
- Gebouwen 5%
- Machines, materieel, gereedschap 20%

Kantoorrnaohines 33,33%
- Kantoorrneubeien 20%
- Rollend materieel 20%
- Klein materiaal 100%

Op de buitengebruikgestelde of niet meer duurzaam tot de activiteit van de onderneming bijdragende materiële vaste activa wordt een
afzonderlijke afschrijving toegepast om hun boekhoudkundige waarde in overeenstemming te brengen met hun waarschijnlijke
realisatiewaarde.

De materiële vaste activa kunnen gel-ierwaardeerd worden indien de waarde van de activa, bepaald In functie van hun nul voor de
onderneming op vaststaande en duurzame wijze ultstljgt boven hun boekwaarde. Indien de activa noodzakelijk zijn voerde voortzetting
van het bedrijf van de onderneming mogen zij slechts worden getiejwaardeerd in de mate waarin de aldus uitgedrukte meerwaarde wordt
verantwoord door de rendabiliteit van de onderneming (artikel 34 van het KB 8110)1976).

De herwaardering op materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur zal afgeschreven worden over de vermoedelijke residuele
gebruiksduur van het betrokken actief.

IV Financiële vaste acliva

1.Deelnemingen en aandelen

Deze worden geboekt aan aanschaffingswaarde. De bijkomende kosten worden ten laste genomen van het boekjaar waarin ze werden
aangeschaft.

Herwaardeiingen kunnen worden gedaan indien de waarde van de activa, bepaald in functie van hun nut voor de onderneming, op
vaststaande en duurzame wijze ultstljgt boven hun boekwaarde. Indien de activa noodzakelijk zijn voor de voortzetting van het bedrijf
van de onderneming mogen zij slechts worden geherwaardeerd in de mate waarin de aldus uitgedrukte meerwaarde wordt verantwoord
door de rendabilitelt van de onderneming (artikel 34 van het 1<8 811011976).

Minderwaarden worden geboekt indien, zoals bepaald in artikel 29 § 2 duurzame minderwaarden worden vastgesteld,

2. Borgtochten

Vorderingen en bor~tochten worden geboekt aan nominale waarde.
Waardeverminderingen worden toegepast Indien er onzekerheid is over de gehele of gedeeltelijke terugbetaling.

V & VII Vorderingen op moer dan één jaar en op ten hoogste één jaar
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WAARDERINGSREGELS

De vorderingen van rechten worden slectits opgenomen in de boekhouding, conform het Intern reglement, als ze definitief bekend zijn en
sctiriftelljk medegedeeld door reprobel. De vorderingen worden opgenomen aan nominale waarde. Waardeverminderingen worden
geboekt indien uit bewijsstukken, briefwisseling, enz. blijkt dat de vordering verloren of onzeker is.

De vorderingen in vreemde valuta zullen aangepast worden indien op het einde van het boekjaar afwijkingen met de officiële koers
worden vastgesteld. -

Indien het voor sommige vorderingen nodig blijkt, zal de verlopen intrest of het verschil tussen de aanschaffingswaarde en de nominale
waarde volgens artikel 27 bis ~ 2 van het KS van 8 oktober 1976 verwerkt worden in de overlopende rekeningen van het passief.

VI Voorraden

De handeisgoederen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of tegen marktwaarde op balansdatum als die lager 1s

VIII Geldbeleggingen

Worden geboekt aan nominale waarde.
De rekeningen In vreemde valuta worden op balansdaturn aangepast aan de officiële koers.

IX Liquide middelen

Worden geboekt aan nominale waarde.
De rekeningen in vreemde valuta worden op balansdatum aangepast aan de officiële koers.

X Overlopende rekeningen

De posten onder deze rubriek worden geraamd op basis van ingezamelde of geverifleerde inlichtingen en documenten.

Onder deze n~biiek worden ondermeer opgenomen:
- verkregen opbrengsten : het deel van opbrengsten dle betrekking hebben op het boekjaar maar in het volgende boekjaar pas ontvangen
worden, zoals: intresten op toegestane leningen en beleggingen op meer dan een jaar, met kapitalisatie van intrest.
- over te dragen kosten :het deel van betaalde kosten die betrekking hebben op het volgende boekjaar

Passiva

III Herwaardeiingsmeetwaarden

Materiële vaste activa alsmede deelnemingen en aandelen dle onder financiële activa voorkomen mogen geherwaardeerd worden.

Er wordt princIpIeel maar overgegaan tot herwaardering van de hierboven vermelde activa wanneer de waarde ervan, bepaald in functie
van hun nut voor de onderneming, op vaststaande en duurzame wijze hoger is dan hun boekwaarde.

IV Kapitaalsubsidies

De subsidies worden ingeschreven voor hun nominale waarde.
Zij kunnen afhankelijk van de beslissing van de raad van bestuur in éénm aal in resultaat worden opgenomen of ieder jaar geleidelijk
verminderd volgens een plan gelijkaardig aan de afschrijvingen welke toegepast worden op de investeringen uitgevoerd met behulp van
deze subsidies, of in voorkomend geval, ten belope van het saldo, bij realisatie of bultengebruikstelling.

VII Voorzieningen voor risico’s en kosten

Voor grote herstellings- en onderhoudswerken.worden voorzieningen gevormd. Ook voor voorzieningen voor overige risico’s en kosten,
als door omstandigheden blijkt dat deze noodzakelijk zijn.
Het is de Raad van Bestuur die zal bepalen welke zaken en welke bedragen hiervoor in aanmerking komen.
De voorziening wordt bepaald in functie van de totale voorziene kost en van de vermoedelijke duur.
Ook kunnen voorzieningen aangelegd worden voor hangende geschillen. Deze zullen door de Raad van Bestuur afzonderlijk geëvalueerd
worden.

VIII & IX Schulden op meer dan één jaar en op ten hoogste één jaar.

Deze worden opgenomen aan nominale waarde.
0e schulden in vreemde valuta zullen bij het afsluiten van het boekjaar aangepast worden aan de officiële koers.
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X Oveilopénde rekeningen

Hierin worden opgenomen:
• bedragen bedoeld in artikel 27 bis §2 K8 8 oktober 1976 zijnde de verlopen Intrest of het verschil tussen de aanschaffingswaarde en de
nominale waarde van vorderingen
- kosten die niet in de boekhouding werden opgenomen, maar die betrekking hebben op het verstreken boekjaar.
- over te dragen opbrengsten- die in het boekjaar werden opgenomen doch die betrekking hebben op een later boekjaar.

In het bijzonder zal er een overlopende rekening worden aangelegd, op torfaltaire wijze bepaald, voor het betalen van rechten aan leden
die op latere datum zouden aansluiten. De retroactieve vordering die zij kunnen Instellen voor niet gëvorderde rechten, kan ma,~imum op
drie voorgaande jaren betrekking hebben.
Het bedrag dat op deze overiopendo rekening zal worden geboekt. bedraagt voor het jaar 2002 15% van de omzet.
Vanaf het jaar 2003 aal dit bedrag worden aangepast op beslissing van de raad van bestuur, afhankelijk van de door hen gemaakte
inschatting van de vorderingen dle door nieuwe leden zouden kunnen worden ingesteld.
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NOTULEN VAN HET JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN 8ESTUUR AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
OP 12MEI2009

Overeenkomstig de wettelijke en statutairo verplichtingen brengen wij u hiermede verslag uit over de uitoefenin9 van ons mandaat over het
boekjaar2008

1. Wij hebbende eer de jaarrekening betreffende het jaar 2008 aan uw goedkeuring voor to leggen.

2. Opmerkingen bij de jaarrekening
Op da actiefzijde bestaat de rubriek vorderingen op ten hoogste 1 jaar hoofdzakelijk uit de terug te vorderen venno chupebelasdeg voor
een bedrag van 7.682,04 EUR en de openstaande klanten tl.v. 4.821.49 EUR. Deze openstaande klanten bestaat hoofdzakelijk uit de
facturen m.b.t. de Iederbljdragen. De grootste post op de actiefzijde zijnde 9eldbsiegglngen ten bedrage van 2.388.336 EUR.
Op de passiefzijde onder de schulden op ten hoogste 1 jaar, rubriek handelsechuiden vinden we een bedrag van 1.880.912,61 EUR, welke
hoofdzakelijk bestaat uit da rechten dia volgend jaar worden uitbetaald aan de leden van Ruit cvba (via de rekening !averanciers en de
rekening uit te keren rechten. Ook vinden we hier zoals vorig jaar de rekeningen m.b.t. het geschil met Euro Trans Lioyd.
Onder de rubriek X Overlopende rekeningen vinden we een bedrag van 521,724,35 EUR. Dit bedrag onwel twee zaken. Hel eerst deel
zijnde toe te rekenen koeten Lb.v. 54.850.16 EUR en het tweede deel omvat de nog niet opgevorderde rechten. Dit lede reserve
aangelegd voor de rechten dle moeten uitgekeerd worden aan de nieuwe leden dle zich later kunnen aanbieden en bedraagt 466.874,19
EUR.
Het bedrag van de rechten die Ruit in de loop van hol boekjaar 2008 bruto ontving, ligt In de buurt van de bruto ontvangsten over het
boekjaar 2007 (PM: 4.438.348,15 EUR), dat nochtans eis een uitzonderlijk overgangsjaar met zeer hoge ontvangsten werd bestempeld.
De jaarlijkse bruto medlaanontvangaten van de vennootschap - wat dus In een normaal jaar wordt ontvangen - mogen immers naar
redelijkheid worden geraamd op 2.5 miljoen euro. De hoogte van het in 2008 ontvangen bedrag is Ir. hoofdzaak to verklaren door de
omstandigheid dat Reprobel de voorlopige terbesofllkklngsteiling van oktober 2007, ten bedrage van meer dan 1,3 mi8oen EI.JR bruto. pas
in 2006 heeft uitgekeerd aan Ruit, terwijl de voorlopige terbeschikkIngstelling van oktober 2008, ten bedrage van samen nagenoeg 1,6
miljoen EUR bruto, dan weer wel t~dlg in de loop van het boekjaar 2008 werd betaald. Normaierw~ze vindt een voorlopige
terbeschikkingstelling maar één keer per boekjaar plaats, geen twee keer.
Van het bruto bedrag van 4.176.261,51 EUR werd in do loop van het boekjaar 2008 na voorafrieme van de reserve en de provisie voor de
wericingskosten van Ruit. 2.196.094,41 EUR netto verdeeld onder de leden. Daarnaast werd ook de achterstand aan buitenlandse
reprogreffevergoedingen weggewerkt~ ad 356.95339 EUR. Tot slot werden ook de werkelijke kosten over het boekjaar 2007 verrekend en
verdeeld, voor een bedrag van 186.047,14 EUR.
liet verschil tussen de netto ontvangen en de onder de leden uitgekeerde reprograflevergoedingen is In hoofdzaak te verklaren door het
feit dat de vergoedingen over het verbrulksjaar 2008 (voorlopige TBS oktober 2008), goed voor een bruto bedrag vent .004.151,03 EUR,
nog niet konden worden verdeeld. In het raam van de oplevering van de RIALTO-appllcatle, te verwachten in 2009, ~len de titels over de
jaren 2007 en 2008 immers samen worden verwerkt en gecontroleerd. Pas dan zuilen de fondsen over het verbruikajaar 2008 (en 2009)
kunnen worden verdeeld. Da bedoelde terbeachlkkingatelhlng werd overigens wei al In 2009 verdeeld onder de leden voor de
verbrulkajaren 1998 loten met 2007, ad 493.332,92 EUR.
in do loop van het boekjaar 2008 werden alle reprograflavei’goedingen uit het buitenland (met uitzondering van dle over het verbrulkejaar
2008. om de hierboven aangegeven reden) verdeeld onder de laden.
In 2008 werden ook de eerste vergoedingen uit het openbaar ieenrecht (refetentlejaren 2004 en 2005) verdeeld onder de leden, goed voor
een bruto bedrag van samen iets meer dan 370.000 EUR, Uit de andere wetteejico licenties (i.e. thulakopie, digitale onderwliauitzondedng)
ontvangt Ruit vooralsnog geen vergoedingen van Reprobel, zodat hiervoor ook nog verdeilngen onder de leden kunnen worden

De winst voor belastingen, 1.75781 € groot, ge~ordgeerd met de verworpen uitgaven, de aftrek rraicokapitael en de irwesleringeeftrek
geeft een belastbare basis van +1- 5.170 euro.

3. Bestemming van liet resultaat
Het boekjaar sluit af zonder winst

4. Er hebben zich na de jaarafsiultlng geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan.
De vennootschap heeft tijdens het boekjaar geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten tot dekking van rente -en
wisselkoersrisico’s.

5. Onderzoek en ontwIkkeling
Ge&rende het boekjaar werden er wegens de aard van de hodrijfsectMtelt geen werkzaamheden verricht op het gebied van onderzoek en
ontwikkeang

6. Bijkantoren
Daar do vennootschap over geen b~kantoren beschld, kunnen hierover geen wettelijk voorgeschreven meldingen worden gemaaki

7. Noch de vennootschap , noch een rechtstreekse dochtervennootschap, noch een persoon handelend in eigen naam maar voor rekening
van devennootschap. heeftaandelan.vølnsibew~zen of certificaten van de vennootschap verWorven.

8. Togenstrijdlgheld van belangen
Er hebben tijdens het boekjaar geen vemchtkigen of be~iissingen plaatsgevonden die onder toepassing veilen van artikel 523 van het
Wetboek van Vennootschappen

B.Firiancl8le instrumenten, beheersing van financiële risico’s en gelopen prijs., krediet-, liquiditeits- en kasstroomrlslco’s

10. In toepassing van do wet van 13101/2008 kunnen w~ melden dat er zich geen omstandigheden voordoen dle de ontwikkeling van de
vennootschap aanzienlijk kunnen betnvloeden. De raad van bestuur ervaart geen bijzondere rlsloogebleden waarover dient gerapporteerd
te worden. Natuurlijk zijn er de inherente risico’s aan de sector. dle echter dagdageli~ks door het management onder ooneale worden
gehouden.
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11. Er werden tijdens het boekjaar geen uitaondsdijko werkzaamheden of bijzondere opdrad,ten door de commissaris verricht, noch enige
taak of opdracht vervuld door een vennootschap met wie de oom missans beroepsh~ve in een verbend ven samenweddng etaat~

12. Wij verzoeken ~r kwljting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris vaor het uitoefenen van hun mandaat tijdens het
afgelopen boekjaar.
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