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much more than just prints 20032003Jaarverslag

Op 13 april 2004 heeft de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assuran-
tiewezen (CBFA) aan Spector Photo Group N.V. de toestemming verleend 
om onderhavig jaarverslag te gebruiken als referentiestuk voor ieder openbaar 
beroep dat zij zou doen op het spaarwezen in het kader van via de procedure 
van de gescheiden informatieverstrekking. 

In het kader van deze procedure moet bij onderhavig jaarverslag een ver-
richtingsnota gevoegd worden om aldus een prospectus samen te stellen in de 
zin van hoofdstuk IV van de wet van 22 april 2003.

Dit prospectus moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Commissie 
voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen overeenkomstig hoofdstuk IV 
van de wet van 22 april 2003.

Dit verslag is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels. De 
concordantie van de verschillende teksten werd gecontroleerd door Spector 
Photo Group N.V., die daarvoor de verantwoordelijkheid op zich neemt. De 
Franstalige en Engelstalige versies zijn een vertaling van het Nederlandstalige 
jaarverslag. Enkel het Nederlandstalige referentiestuk heeft bewijskracht.

De stukken over de uitgevende instelling, die in dit document worden vermeld, 
liggen ter inzage bij Spector Photo Group N.V., Kwatrechtsteenweg 160 te 
9230 Wetteren (België). Gelieve vooraf telefonisch contact op te nemen met 
Dorrit Hondius, bedrijfsjuriste op het nummber +32/9/365 99 05.

Ce rapport est disponible en français, néerlandais et anglais. Pour des copies 
additionelles, veuillez contacter Marianne Staelens (tél. +32/9/365 98 10) 
ou veuillez visiter notre site sur l’internet www.spectorphotogroup.com.

This report is available in English, Dutch and French. For additional copies, 
please contact Marianne Staelens (tel. +32/9/365 98 10) or visit our website 
www.spectorphotogroup.com

Verantwoordelijke uitgever: Tonny Van Doorslaer

Press & Investor Relations: Chris Van Raemdonck  

Spector Photo Group N.V.
Kwatrechtsteenweg 160 • B-9230 Wetteren • Tel.: +32 9 365 98 11 • Fax: +32 9 365 98 98 • H.R. Dendermonde 24.107 • B.T.W. BE 405.706.755 • www.spectorphotogroup.com

Het beeld bepaalt het formaat 
Het aparte formaat van dit jaarverslag is niet willekeurig gekozen.

Liggend, niet staand
Het liggende formaat (“landscape”) sluit het dichtst aan bij het normale 
zichtveld van de mens. Daarom worden ook fi lms in liggend formaat 
weergegeven en zijn de meeste beeld-schermen (TV, PC,…) eveneens op 
dezelfde manier gebouwd. Met de keuze van een liggend formaat voor dit 
jaarverslag verwijst Spector naar de wereld van de beeldvorming (“imag-
ing”), en dus ook naar de kernactiviteiten van de groep.

Verhouding tussen hoogte en breedte? Flexibel!
Voor beeldweergave worden verschillende verhoudingen tussen hoogte 
en breedte gehanteerd. Iedereen kent het klassieke televisietoestel. Maar 
ondertussen worden al vele televisieprogramma’s uitgezonden in het 9/16 
formaat. De recentste televisieschermen zijn al aangepast aan dit nieuwe 
formaat.

Ook in de fotografi e kan men dergelijke overgang vaststellen. Het 
traditionele, analoge formaat volgt meestal de 2/3 verhouding. Dit levert 
bijvoorbeeld fotoafdrukken op met de volgende afmetingen: 10/15cm en 
20/30cm. Toen in 2002 de digitale fotografi e begon door te breken op 
de consumentenmarkt, leverden de meeste digitale fototoestellen beelden 
volgens het ¾-formaat. Die kunnen bijvoorbeeld afgedrukt worden op 
10/13cm of 13/18cm. In de loop van 2003 werden er meer en meer digitale 
fototoestellen uitgerust met een formaatkiezer: ¾ of 2/3. Bijgevolg kunnen 
ook de foto’s die met deze toestellen werden opgenomen, op verschillende 
formaten worden afgedrukt: 10/13cm en 10/15 cm (serie 10), 13/17 en 13/18 
(serie 13).

Voor Spector is het sleutelwoord “fl exibiliteit”. De consument moet steeds 
een “correcte afdruk” krijgen, ongeacht welk opnameformaat hij heeft ge-
kozen. Géén witte stroken links en rechts van de foto. Afgesneden beelden 
(“cropped images”) zijn evenmin aan de orde.

3/4 Formaat

2/3 formaat
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Kerncijfers

Kerncijfers: 
Geauditeerde en geconsolideerde cijfers in ‘000 EUR 

Winst- en verliesrekening
Bedrijfsopbrengsten
Omzet
Omzet uit vergelijkbare activiteiten 
(consolidatiekring 2003, managementcijfers)
Bedrijfsresultaat - EBIT
EBIT als % van de omzet
Financieel resultaat
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening als % van de omzet
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór 
afschrijving van goodwill
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
vóór goodwill als % van de omzet
Uitzonderlijk resultaat
Winst/(verlies) vóór belastingen - EBT
EBT als % van de omzet
Belastingen
Winst/(verlies) van het boekjaar
Aandeel van vennootschappen waarop 
vermogensmutatie is toegepast
Geconsolideerd resultaat
Aandeel van derden
Geconsolideerd resultaat (aandeel groep)

31/12/2003

392 320,9 

376 845,5 

376 845,5

16 105,1 

4,3%

(5 835,1)

10 270,0 

2,7%

12 485,3 

3,3% 

1 339,5 

11 609,6 

3,1%

(2 583,3)

9 026,3 

0,0

 

9 026,3 

901,9 

8 124,4 

Kasstroomgegevens
Bedrijfsresultaat - EBIT
Afschrijvingen van Goodwill
Afschrijvingen en andere “non-cash” elementen
Totaal afschrijvingen
Bedrijfskasstroom - EBITDA
EBITDA als % van de omzet
Cashflow uit gewone bedrijfsuitoefening
Cashflow uit gewone bedrijfsuitoefening  
als % van de omzet
Netto cashflow
Netto cashflow  als % van de omzet

31/12/2003

16 105,1 

2 215,3 

28 473,5 

30 688,8 

46 793,9 

12,4%

41 079,7 

10,9%

35 507,3 

9,4% 

Balansgegevens
Balanstotaal 
Netto financiële schuld
Solvabiliteit
Schuldgraad (gearing ratio)
Liquiditeit (ratio)

31/12/2003

236 067,1

84 074,5

23,5%

1,51

0,94

Terminologie
• EBIT = Bedrijfsresultaat
• EBITDA =  Bedrijfskasstroom = Bedrijfsresultaat + [operationele afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen]
• EBT = “Earnings Before Taxes”  = Winst(verlies) vóór belastingen
• Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening = Resultaat, nà financiële resultaten, maar vóór belastingen en vóór uitzonderlijke resultaten
• Cashflow uit de gewone bedrijfsuitoefening = Bedrijfskasstroom + financieel resultaat, maar exclusief financiële niet-kaskosten.

• Netto cashflow = Netto resultaat + [afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen] + [financiële en uitzonderlijke non-cash kosten en latente  
belastingen]
• Netto financiële schuld = Financiële schulden –  (Liquide middelen + Geldbeleggingen)
• Solvabiliteit = (Eigen vermogen + Belangen van derden) / balanstotaal
• Liquiditeitsratio = Vlottende activa  /  Schulden op ten hoogste één jaar
• Schuldgraad (gearing ratio) = Netto financiële schuld /  (Eigen vermogen + Belangen van derden)

Het Spector aandeel: 

Informatie voor de aandeelhouders en beleggers
Het aandeel van Spector Photo Group is genoteerd op Euronext Brussels en wordt verhandeld op 

de Eerste Markt.

• ISIN code: BE0003663748  • SRW code: 3663.74  • Stock code: SPEC

Er zijn in totaal 6 761 253 aandelen op de beurs genoteerd. Daarvan zijn er 3 955 413 verspreid 

onder het publiek. Dit levert een zogenaamde “free float” op van 58,5%. Een gedetailleerd over-

zicht met de structuur van het aandeelhouders is terug te vinden op pagina 9 van dit document.

Kerncijfers per aandeel  
Aantal aandelen
Eigen vermogen per aandeel
EBIT per aandeel
EBITDA per aandeel
EBT per aandeel
Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening  vóór 
afschrijving van goodwill per aandeel 
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening per aandeel
Cashflow uit gewone bedrijfsuitoefening per aandeel
Netto cashflow per aandeel
Aandeel van de groep in het geconsolideerd resultaat 
per aandeel
Aandeel van de groep in het geconsolideerd resultaat 
per aandeel vóór afschrijving van goodwill
Bruto dividend
Beurskoers per 31 december 

31/12/2003

6 761 253   

6,05

2,38

6,92

1,72

1,85

1,52

6,08

5,25

1,20

1,53

0,36

12,50

Financiële dienstverlening
Spector Photo Group doet voor de financiële dienstverlening ten behoeve van de aandeelhouders 

een beroep op Fortis Bank.
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Inhoudstabel: 

Photofinishing… 
wat houdt dat precies in?

Mail Order… wat moet ik me daar bij voorstellen?
On-line photofinishing… het klinkt ingewikkeld, maar is het 

dat ook in werkelijkheid? (Neen dus).
De Pixbox kiosk… hoe werkt dat eigenlijk?

Op al deze vragen vindt u een antwoord in de vorm van korte videoclips. Daar-
naast bevat de CD ook een presentatie ter aanvulling van het hoofdstuk “Navigat-

ing the Future” in de jaarbrochure. Ook de jaarbrochure zelf staat in 
PDF-formaat op de CD. 

Hebt u geen CD gevonden in de jaarbrochure? Of wenst u een 
extra exemplaar? Neem dan contact op met Marianne Staelens 

(staelensm@spector.be - tel. 09/365 98 10).
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per aandeel vóór afschrijving van goodwill
Bruto dividend
Beurskoers per 31 december 

31/12/2003

6 761 253   

6,05

2,38

6,92

1,72

1,85

1,52

6,08

5,25

1,20

1,53

0,36

12,50

Financiële dienstverlening
Spector Photo Group doet voor de financiële dienstverlening ten behoeve van de aandeelhouders 

een beroep op Fortis Bank.

 

Beurskoers Spector/Bel 20 index

Volumes januari 2001- december 2003

31/12/2002

395 967,2 

380 880,7 

380 880,7

18 743,0 

4,9%

(7 275,1)

11 468,0 

3,0%

13 681,8 

3,6%

(4 349,1)

7.118,9 

1,9%

(1 726,3)

5 392,6 

-4 200   

1 192,6 

947,1 

245,4

31/12/2001

545 058,3 

515 457,6 

379 031,0

11 179,7 

2,2%

(10 862,8)

316,9 

0,1%

4 463,6 

0,9%

(14 925,8)

(14 608,9)

-2,8%

(2 240,6)

(16 849,5)

0   

(16 849,5)

1 733,8

(18 583,3) 

03/02

-0,9%

-1,1%

-1,1%

-14,1%

 

19,8%

-10,4%

 

-8,7%

 

130,8%

63,1%

 

 

67,4%

 

656,9%

-4,8%

3210,6%

31/12/2002 

18 743,0 

2 213,8 

26 565,0 

28 778,8 

47 521,8 

12,5%

40 176,0 

10,5%

31 558,3 

8,3%

31/12/2001 

11 179,7 

4 146,7 

41 384,2 

45 530,9 

56 710,6 

11,0%

44 905,0 

8,7%

28 735,0 

5,6%

03/02 

14,1%

0,1%

7,2%

6,6%

-1,5%

 

2,2%

 

12,5%

31/12/2002

253 404,1

94 813,0

20,5%

1,82

1,05

31/12/2001

279 019,8

101 471,2

19,1%

1,90

1,12

31/12/2002

6 761 253   

5,52

2,77

7,03

1,05

2,02

1,70

5,94

4,67

0,04

0,36

0,12

11,45

31/12/2001

5 580 898   

5,23

2,00

10,16

-2,62

0,80

0,06

8,05

5,15

-3,33

-2,45

-
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Inhoudstabel: 

Photofinishing… 
wat houdt dat precies in?

Mail Order… wat moet ik me daar bij voorstellen?
On-line photofinishing… het klinkt ingewikkeld, maar is het 

dat ook in werkelijkheid? (Neen dus).
De Pixbox kiosk… hoe werkt dat eigenlijk?

Op al deze vragen vindt u een antwoord in de vorm van korte videoclips. Daar-
naast bevat de CD ook een presentatie ter aanvulling van het hoofdstuk “Navigat-

ing the Future” in de jaarbrochure. Ook de jaarbrochure zelf staat in 
PDF-formaat op de CD. 

Hebt u geen CD gevonden in de jaarbrochure? Of wenst u een 
extra exemplaar? Neem dan contact op met Marianne Staelens 

(staelensm@spector.be - tel. 09/365 98 10).



1BeursgegevensSpector Photo Group

Relevante cijfergegevens
 
31 december 2001 
31 december 2002 
31 december 2003 
laagste dagslotkoers 2003 
hoogste dagslotkoers 2003 
hoogste “intraday” koers 2003 

Totaal verhandeld volume 2003 (248 handelsdagen) 549 334 stuks
Gemiddeld dagvolume 2003   2 215 stuks
 
Totaal aantal transacties 2003  2554 orders
Gemiddeld aantal transacties per dag in 2003 10,3 orders

Omloopsnelheid 2003 (verhandeld volume als % van totaal aantal aandelen) 8,12%
Verhouding totaal verhandeld volume 2003/“free float” 13,90%

Totale omzet 2003 (248 handelsdagen)  EUR 6,1 miljoen
Gemiddelde dagomzet 2003  EUR 24 599

 

Agenda voor de aandeelhouder

Donderdag 6 mei 2004:  Publicatie resultaten eerste trimester 2004
Woensdag 12 mei 2004:  Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2003
Maandag 21 juni 2004  Betaalbaarstelling dividend
Donderdag 2 september 2004:  Publicatie halfjaarresultaten 2004
Donderdag 28 oktober 2004:  Publicatie resultaten derde trimester 2004
Donderdag 3 februari 2005:  Publicatie voorlopige omzetcijfers 2004
Woensdag 10 maart 2005:  Publicatie jaarresultaten 2004

Communicatie met de aandeelhouders en beleggers

Spector Photo Group hecht bijzonder belang aan een regelmatige 
en transparante communicatie naar aandeelhouders en beleggers.
Aandeelhouders en beleggers kunnen voor informatie over de 
onderneming terecht op de drietalige (N-F-E) corporate website 
www.spectorphotogroup.com, die een aparte sectie “Investor 
Relations” bevat. 

Naast de eigen informatie van Spector Photo Group worden 
vanaf 2004 ook analistenverslagen in PDF-formaat opgenomen in 
deze sectie. Grondige analistenverslagen over het Spector- 
aandeel werden in 2003 op regelmatige basis verzorgd door KBC 
Securities en Delta Lloyd Securities. Aanvullend zal de Vlaamse 
Vereniging van Beleggingsclubs en Beleggers (VFB) vanaf 2004 
regelmatig analyses publiceren.

Geïnteresseerden kunnen zich via de corporate website laten 
inschrijven om gratis de relevante persberichten van de onderne-
ming te ontvangen. Deze persberichten worden onmiddellijk na de 
publicatie gelijktijdig verstuurd per e-mail.
Spector Photo Group neemt al enkele jaren regelmatig deel aan 
beleggingsbeurzen en evenementen om nog directer in contact te 
staan met de particuliere beleggers. Voor 2004 ligt de deelname 
vast aan:
• VFB Dag van de Belegger, 20 maart 2004, Deurne (België)
• Cash! Dag van het Belgisch Aandeel, 27 maart 2004, Zellik 
(België)
Voor het tweede jaar op rij werd Spector Photo Group in 2003 
voor deze inspanningen gekozen tot laureaat voor de Prijs voor 
de beste financiële informatie in de categorie “Small and Mid-
Caps”, toegekend door de VFB.
 

Slotkoers

 EUR 10,60

 EUR 11,45

 EUR  12,50

 EUR  8,01

 EUR  13,00

 EUR  13,09

Marktkapitalisatie

EUR 59,2 miljoen

EUR 77,4 miljoen

EUR 84.5 miljoen

EUR 54,2 miljoen

EUR 87,9 miljoen

EUR 88,5 miljoen
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Spector Photo Group is een gediversifieerde 
groep in multimedia en beeldcommunicatie. 

Spector is vanuit zijn Belgische wortels uitgegroeid tot een 
analoge en digitale photofinisher van Europees formaat, 
vooral actief in het postorderkanaal, en beschikt tevens 
over een winkelnetwerk voor multimediaproducten. De 
groep is rechtstreeks actief in 11 Europese landen met 
zowat 1650 medewerkers.

Spector Photo Group bouwt directe relaties uit met de 
consument door middel van vier grote merken: Photo Hall, 
ExtraFilm, Maxicolor en Spector.

Spector heeft als visie dat de media nog sneller naar 
elkaar toe zullen groeien. In de toekomst zullen verschil-
lende gebruiksfuncties in één en hetzelfde “multimedia-
apparaat” worden geïntegreerd. Deze evolutie zal tot meer 

gebruiksmogelijkheden leiden. De consument wil deze 
nieuwe gebruiksmogelijkheden ook benutten, zonder 
echter geconfronteerd te willen worden met een hogere 
complexiteit.
Spector voorziet dat de consumenten zich minder en  
minder tevreden zullen stellen met louter fysieke pro-
ducten, maar op zoek zullen gaan naar totaaloplossingen, 
waarbij meerdere producten en diensten geïntegreerd zijn. 
Spector bemerkt ook dat de levensstijl van de consumenten 
wordt gekenmerkt door een verhoogde mobiliteit en een 
intensiever tijdsgebruik. De consument wil om het even 
waar, en op elk moment van de dag, een oplossing voor 
elk probleem. Hij wordt dus minder trouw aan één enkel 
winkelkanaal. Om daaraan tegemoet te komen, moeten die 
oplossingen via meerdere kanalen worden aangeboden.
Spector zal zijn organisatie en werking op deze visie laten 
aansluiten. De huidige kernactiviteiten van de groep vor-
men hiertoe een ideaal basisplatform.

In functie van de bijgestelde visie heeft Spector Photo 
Group zich de opdracht gesteld om de beste oplossin-
gen voor de eindconsument aan te bieden op het vlak 
van beeldcommunicatie en multimediatoepassingen. Voor 
deze opdracht stelt Spector de eindconsument in zijn 
vrijetijdsbesteding centraal, en zal de groep ernaar streven 
om directe en bevoorrechte relaties uit te bouwen met de 
eindconsumenten via verschillende kanalen en partners. 
Spector zal zich hierbij concentreren op de Europese 
markt.

Spector Photo Group heeft de ambitie om binnen zijn 
opdracht een toonaangevende rol te vervullen op de 
markten waarin de groep opteert om actief te zijn. Spector 
heeft eveneens de ambitie om de omzet uit zijn huidige 
activiteiten op peil te houden en stapsgewijs aan te vullen 
met nieuwe inkomstenstromen. De groep zal zoeken om 
hiertoe partnerships aan te gaan.

Profiel 



3Spector Photo Group

40 jaar groei en innovatie 

1964 :  De gebroeders George en Jules De Buck 
starten samen met hun schoonbroer Jerôme 
Mussche het fotoafwerkingsatelier DBM Color 
in Wetteren (België). De initialen DBM verwij-
zen naar hun familienamen.

1976 :  Creatie van het Spector-logo – zonder aparte 
merknaam

1977 :  Creatie van de naam “Spector” als product-
merk

1980: Met de benoeming van Johan Mussche, zoon 
van medestichter Jerôme, tot voorzitter 
van de Raad van Bestuur treedt de tweede 
generatie aan. Johan neemt samen met Wim 
De Buck en Hendrik De Buck de leiding van 
de onderneming in handen. Later wordt het 
directiecomité verder versterkt met de toetre-
ding van Dominique le Hodey en Tonny Van 
Doorslaer.

1982 : Uitbreiding naar Nederland. Oprichting van 
een joint-venture voor postorder in Frankrijk, 

samen met de Zweedse collega ExtraFilm.
1984 :  Het systeem “24 uur of gratis” wordt gelan-

ceerd.
1985-90 :  Eerste overnames van Belgische ondernemin-

gen in de branche, waaronder Tecnocrome en 
Fotronic.

1990 :  Overname van de groep ExtraFilm, die met 
haar postorderactiviteiten geheel Scandinavië 
bestrijkt, en sinds 1982 ook al in Frankrijk 
actief was. 

 Overname Prominvest, waardoor de onderne-
ming op onrechtstreekse wijze een beursnote-
ring krijgt.

1994 :  Spector verwerft Racine, een belangrijke markt-
speler in Frankrijk

1995 :  70%-participatie in Bilderland, fotomarktleider 
in Oostenrijk. 65%-participatie in Zwitserse 
joint-venture voor postorderactiviteiten, Extra-
Film

1996 :  Overname van de Europese postorder-
onderneming Maxicolor. Overeenkomst met de 
Zwitserse Interdiscount Group houdt overname 
in van retail-ketens Photo Porst (actief in Duits-
land en Tsjechië), Föfoto (Hongarije) en Photo 
Hall (België). Tevens volledige controle over 
Bilderland en ExtraFilm Zwitserland. Spector 
pioneert met een fotowebsite op het internet. 

1998 :  Photo Hall wordt voor 46% naar de Brusselse 
beurs gebracht, en neemt de Luxemburgse 
elektronicaketen Hifi International over.

1999 :  Oprichting van afdeling voor  “e-commerce” 

en “digital photo”.
2000 :  Photo Porst wordt met tegenvallende einde-

jaarsverkopen geconfronteerd. Bovendien stijgt 
de druk op de groothandelsmarges voor photo-
finishing. In oktober maakt voorzitter Johan 
Mussche zijn wens kenbaar om zich, omwille 
van gezondheidsproblemen, terug te trekken 
uit de dagelijkse operationele leiding van de 
groep. Luc Vansteenkiste wordt benoemd tot 
vice-voorzitter van de Raad van Bestuur, terwijl 
gedelegeerd bestuurder Tonny Van Doorslaer 
het directiecomité zal voorzitten. 

2001 :  Lancering van het Renaissance Plan om Spector 
Photo Group structureel gezond te maken en 
voor te bereiden op de toekomst. Verkoop van 
de Duitse retail-tak (Photo Porst). Strategische 
terugtrekking uit het marktsegment voor 
grootdistributie van photofinishing-diensten 
door de verkoop van nagenoeg alle groot-
handelsactiviteiten in Duitsland, Frankrijk en 
Oostenrijk.

 Op 1 augustus overlijdt Johan Mussche na 
een langdurige ziekte. Luc Vansteenkiste 
wordt voorzitter van de Raad van Bestuur. Het 
huidige Executive Committee treedt aan.

2002 : Het Renaissance Plan resulteert in aanzienlijke 
schuldafbouw, versterking financiële positie, 
en nieuwe toekomstperspectieven voor de 
organisatie die opnieuw rendabel is.

2003-04 :  De groep bereidt zich voor op de toekomst in 
multimedia.

Van rechts naar links :
George De Buck, Jules De Buck en  
Jerôme Mussche vergaderen met de  

architect rond de eerste bouwplannen.
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2003
Januari
Voor de tweede opeenvolgende maand worden er door 
Photo Hall meer digitale fototoestellen verkocht dan 
analoge. Deze trend zal zich doorheen 2003 doorzetten.

Februari
Tegen de trend van de PC-markt in, scoort Photo Hall met 
de Jetcom™ PC. Dit is een high-end PC die door Photo 
Hall onder eigen merk wordt geassembleerd en tegen 
een competitieve prijs aan de Belgische consument wordt 
aangeboden.

Maart
Spector Photo Group sluit het eerste kwartaal af met 
sterke cijfers, ondanks het ongunstige economische 
klimaat.

April
Spector lanceert “Photoscan on CD” in België en 
Nederland. Hiermee kan de klant opteren om zijn analoge 
opnamen bij ontwikkeling meteen ook in te scannen en in 
een digitaal formaat op een Video-CD te plaatsen. Daardoor 
kan hij zijn foto’s ook op PC en op TV bekijken (via een 
DVD-speler).

Mei
De Franse postdiensten staken en dat heeft negatieve 
gevolgen voor de photofinishing-activiteiten die ExtraFilm 
en Maxicolor via postorder in dat land aanbieden.

Juni
Spector Photo Group sluit het eerste semester met een 
positief netto resultaat af. Dit was nog niet eerder gebeurd 
aangezien de groep in het verleden veel sterker afhankelijk 
was van de seizoensgebonden photofinishing-activiteiten.

Juli
De Belgische postorderorganisatie Maxicolor start met 
de verwerking van MMS fotopostkaarten voor Proximus 
abonnees. Diezelfde maand lanceert Maxicolor ook de 
“MMS 10 Pack”. MMS (Multimedia Messaging Services) 
maakt het mogelijk om met mobilofoontoestellen niet 
enkel gesproken woorden of beknopte tekstboodschappen 
te communiceren, maar ook uitgebreidere teksten en 
beelden (inclusief foto’s).

Augustus
ExtraFilm is de eerste photofinishing-onderneming op 
de Zwitserse markt die een “digitaal bestelformulier” 
aanbiedt. Dankzij deze gebruiksvriendelijke software kan de 
consument zijn bestelling van digitale fotoafdrukken rustig 
op zijn PC voorbereiden, en vervolgens zijn bestelling op 
CD versturen met de post.

September
Onder de merknaam ExtraFilm.com voert Spector Photo 
Group markttesten uit met de nieuwe pan-Europese 
website voor on-line photofinishing. 
Eveneens deze maand opent ExtraFilm Frankrijk onder 
hetzelfde technologische platform zijn eigen on-line 
photofinishing website.

Oktober
Dochteronderneming Filmobel neemt het handelsfonds van 
sectorgenoot Positif photoGroup over. De geïntegreerde 
organisatie wordt daardoor de grootste aankooporganisatie 
van fotogebonden producten (exclusief photofinishing-
diensten) ten behoeve van de zelfstandige fotovakhandel 
in België.

Snapshots 
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Snapshots 2004
November
Spector Photo Group neemt de onderneming Omninet 
over, die reeds vier jaar de Franse fotoalbumwebsite  
www.wistiti.fr uitbaat. Wistiti is een website waarop 
consumenten gratis een album met hun digitale foto’s 
kunnen aanleggen en ook fotoafdrukken kunnen bestellen.

December
Photo Hall België komt met een speciale huis-aan-huis-
folder naar aanleiding van zijn zeventigste verjaardag. De 

eerste Photo Hall winkel werd in 1933 geopend in 
Blankenberge aan de Belgische kust.
Photo Hall Hongarije gaat zich nog sterker dan voorheen 
enten op het Belgische Photo Hall-concept. Door de 
photofinishing in Hongarije uit te besteden, wordt een 
aantal vaste kosten variabel gemaakt, en kan de organisatie 
flexibeler de beschikbare middelen toewijzen aan de 
uitvoering van deze nieuwe strategie.

2004
Februari
Het jaarlijkse congres van de Photo Marketing Association 
(PMA) vindt plaats in Las Vegas (US). Dit is traditioneel 
de grootste vakbeurs ter wereld voor de photofinishing-
industrie. Rode draad op dit congres is het hernieuwde 
geloof in de toekomst van de sector.

April
Spector installeert de eerste digitale photofinishing-lijn in 
zijn lab te Wetteren (België). Voorheen werkte de groep 
met minilabs voor digitale photofinishing.
Spector introduceert de nieuwe versie van de vertrouwde 
Spector-kaart, die voortaan ook aantrekkelijke voordelen 
oplevert voor de digitale fotoamateur.

Mei
De Europese Unie wordt uitgebreid met tien nieuwe 
lidstaten, waaronder Hongarije. Spector is in dit land 
aanwezig met een multimediawinkelketen onder de 
merknaam Photo Hall.

September
Photokina 2004, de tweejaarlijkse vakbeurs voor fotografie, 
gaat van start in Keulen (Duitsland) onder de slogan 
“Imaging is More”. De groeiende convergentie van media 
wordt op deze beurs geïllustreerd door de kandidatuur 
van Microsoft, Nokia en Deutsche Telekom om prominent 
aanwezig te zijn op dit forum.

December
Deze maand is het 40 jaar geleden dat de oprichtingsakte 
werd verleden voor de onderneming die aan de grondslag 
ligt van de huidige Spector Photo Group. De stichters 
waren al van begin 1964 met de concrete voorbereiding 
gestart.

De hoofdzetel in Wetteren (België) anno 1964-1965
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 Corporate Governance
Samenstelling van de Raad van Bestuur en van de comités   

Naam Functie (looptijd huidig mandaat)

 belangrijkste functie buiten Spector Photo Group  
M. Luc Vansteenkiste Voorzitter (mei 2005) – onafhankelijk, niet-uitvoerend 
 bestuurder – Gedelegeerd bestuurder Recticel N.V. – 
 Voorzitter Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO)
M. Dominique le Hodey Vice-voorzitter(mei 2005) – uitvoerend bestuurder
M. Tonny Van Doorslaer Gedelegeerd bestuurder (mei 2005)
M. Werner Bruggeman Onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder (mei 2007)
 Partner-bestuurder Vlerick Leuven Gent Management School, 
 Bestuurder Van de Velde N.V.
Capital & Finance N.V. Onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder, 
 vertegenwoordigd door M. Bernard Woronoff, 
 Gedelegeerd bestuurder Capital & Finance N.V. (mei 2005)
De Bommels N.V. Niet-uitvoerend bestuurder, vertegenwoordigd door 
 Mevr. Marijke Mussche-Vermeiren (mei 2005)
M. Wim De Buck Uitvoerend bestuurder (mei 2005)
M. Hendrik De Buck Niet-uitvoerend bestuurder (mei 2005)
Lessius N.V. Niet-uitvoerend bestuurder, vertegenwoordigd door M. Wilfried 
 Vandepoel, Gedelegeerd bestuurder Lessius N.V. (mei 2005)
M. Hubert Libert Niet-uitvoerend bestuurder (mei 2005)
M. Jonas Sjögren Niet-uitvoerend bestuurder (mei 2005)
M. Diederik Vandekerckhove Uitvoerend bestuurder (mei 2005)
Mevr. Isabelle Vlerick  Niet-uitvoerend bestuurder (mei 2005)
M. Philippe Vlerick Niet-uitvoerend bestuurder (mei 2005)
 Gedelegeerd bestuurder BIC Carpets N.V.
    
       

Auditcomité  Vergoedingscomité   Benoemingscomité    

Legende:    = lid van het vermelde comité;                = voorzitter van het vermelde comité
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 Corporate Governance: 
Wijzigingen in de loop van 2003

Mevrouw Isabelle Vlerick werd benoemd door de Algeme-
ne Vergadering van Aandeelhouders van 14 mei 2003 als 
bestuurder voor een mandaat van twee jaar, ter vervanging 
van de heer Philippe Croonenberghs, die zijn ontslag had 
ingediend. 

Voorstellen tot wijziging aan de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders van 12 mei 
2004 

Sinds midden 2003 vertegenwoordigt de heer Libert niet 
langer de aandeelhouder Mercator Bank & Verzekeringen, 
door wie hij oorspronkelijk als bestuurder was voorge-
dragen. Daarop heeft de heer Libert eind maart 2004 
verzocht om zijn ontslag te aanvaarden. Het benoemings-
comité heeft de heer Patrick De Greve geïdentificeerd als 
kandidaat met een geschikt profiel. De heer De Greve is 
partner en General Director bij de Vlerick Leuven Gent 
Management School. Vanuit deze functie kan hij de ma-
nagementinzichten aanbrengen die vooral in een transitie-
fase erg waardevol zijn voor een onderneming. Bovendien 
heeft de heer De Greve ook toegang tot een netwerk van 
ondernemers en innovatoren, hetgeen van belang is voor 
de verwezenlijking van de toekomststrategie van de groep. 
De heer De Greve houdt geen aandelen of aandelenopties 
aan van Spector Photo Group, en heeft evenmin een an-

dere zakelijke band met de groep, waardoor hij als onafhan-
kelijk bestuurder kan optreden. Het comité zal bijgevolg op 
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 12 mei 
2004 eerst voorstellen om op zijn verzoek eervol ontslag 
te verlenen aan de heer Libert. Vervolgens zal de heer 
De Greve worden voorgedragen als nieuw te benoemen 
onafhankelijke bestuurder voor een mandaat van twee jaar. 
Bij diezelfde gelegenheid zouden de andere onafhankelijke 
bestuurders als dusdanig bevestigd worden.

Negen bestuurders vertegenwoordigen een 
referentieaandeelhouder

Van de veertien leden van de Raad van Bestuur behoren 
zes bestuurders tot de familiale aandeelhouderskring, 
gegroepeerd in de Stichting Administratiekantoor Con-
sortium ex-IPG. Het betreft: de Bommels N.V. (vertegen-
woordigd door Marijke Mussche-Vermeiren), Hendrik De 
Buck, Wim De Buck, Dominique le Hodey, Jonas Sjögren en 
Tonny Van Doorslaer.
Drie bestuurders zijn voorgedragen door de financiële in-
vesteerders in Fotoinvest CVBA, met name: Isabelle Vlerick, 
Philippe Vlerick en Lessius N.V (vertegenwoordigd door 
Wilfried Vandepoel).
Op het niveau van de Stichting Administratiekantoor 
Consortium ex-IPG bestaan er schriftelijke akkoorden 
inzake voorkooprechten en uitstapregelingen. In hoofdzaak 
bepalen deze akkoorden dat, wanneer een aandeelhouder 

van de Stichting wenst uit te stappen, de andere aandeel-
houders een voorkooprecht op zijn aandelen verkrijgen. 
Op het niveau van Fotoinvest C.V.B.A. bestaan er schrifte-
lijk akkoorden met betrekking tot de uitstapregeling. Deze 
regelingen waarborgen de stabiliteit binnen de kring van 
de referentieaandeelhouders.

Onafhankelijke bestuurders

Van de veertien leden van de Raad van Bestuur zijn er drie 
onafhankelijke (en tegelijk niet-uitvoerende) bestuurders. 
Het betreft Luc Vansteenkiste, Werner Bruggeman en 
Capital & Finance N.V. (vertegenwoordigd door Bernard 
Woronoff). Deze bestuurders verklaren onafhankelijk te 
zijn van de directie en de dominerende aandeelhouders en 
geen zakelijke of andere relatie te hebben met de vennoot-
schap die een invloed kan hebben op de vorming van hun 
onafhankelijk oordeel. Zoals hierboven reeds vermeld, zal 
de heer De Greve op 12 mei 2004 worden voorgedragen 
als vierde, onafhankelijke bestuurder.

Werking en rol van de Raad van Bestuur

In 2003 werden vijf vergaderingen gehouden onder het 
voorzitterschap van Luc Vansteenkiste. Hoewel de statuten 
vermelden dat de beslissingen bij meerderheid van de 
stemmen genomen kunnen worden, zijn alle beslissingen in 
2003 bij volledige consensus genomen.
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Bezoldigingen en belangen van de leden van 
de Raad van Bestuur

Uitvoerende bestuurders worden niet vergoed voor hun 
bestuursmandaat. 
De niet-uitvoerende bestuurders ontvangen elk een 
vergoeding van EUR 12 395 per jaar in functie van hun 
aanwezigheden. De niet-uitvoerende bestuurders konden 
niet intekenen op de lopende aandelenoptieplannen (zie 
pagina 74). De niet-uitvoerende bestuurders ontvangen 
geen vergoedingen noch voordelen in natura van andere 
vennootschappen van de groep dan Spector Photo Group.
De bestuurders houden rechtstreeks in totaal 2159 aande-
len van de vennootschap aan. Bepaalde bestuurders hebben 
ook een indirect aandeelhouderschap via Fotoinvest CVBA, 
de Stichting Administratiekantoor Consortium ex-IPG en 
het Consortium VIT (zie schema op pagina 9). Enkel de 
uitvoerende bestuurders konden intekenen op de lopende 
aandelenopties, en bezitten gezamenlijk 34 300 opties.
Geen van deze opties werd tot nu toe uitgeoefend. Geen 
enkele bestuurder is begunstigde van enige waarborg of 
lening vanwege Spector Photo Group N.V. of aanverwante 
ondernemingen.

Comités binnen de Raad van Bestuur

Binnen de Raad van Bestuur zijn er drie comités: het ver-
goedingscomité, het auditcomité en het benoemingscomité. 
De Raad van Bestuur benoemt de leden van de comités en 
ziet bij de samenstelling toe op een evenwichtige verhou-
ding tussen uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders, 
en op een gepaste vertegenwoordiging van onafhankelijke 
bestuurders. Er zijn geen aparte vergoedingen voorzien 
voor de leden van de comités, behalve voor de twee niet-

uitvoerende bestuurders die lid zijn van het auditcomité 
– zij ontvangen hiervoor elk een jaarlijkse vergoeding 
van EUR 2479,9 in aanvulling op hun algemene jaarlijkse 
vergoeding van EUR 12 395.

Vergoedingscomité

Het vergoedingscomité bestaat uit drie niet-uitvoerende 
bestuurders en één uitvoerende. Twee leden zijn onafhan-
kelijke bestuurders. Het vergoedingscomité beslist over de 
vergoeding van de gedelegeerd bestuurder en de leden van 
het Executive Committee. Het vergoedingscomité heeft in 
de loop van 2003 éénmaal vergaderd.

Auditcomité

Na de vergadering van het auditcomité waarop de cijfers 
2003 werden behandeld, heeft de gedelegeerd bestuurder 
om redenen van “good corporate governance” verzocht 
om ontslagen te worden als lid van het auditcomité. Het 
auditcomité bestaat bijgevolg uit twee niet-uitvoerende 
bestuurders, waarvan één onafhankelijke, die het voorzitter-
schap waarneemt. 
Het auditcomité vergadert minimaal tweemaal per jaar 
in aanwezigheid van de commissarissen. De belangrijkste 
opdracht van dit comité bestaat erin de Raad van Bestuur 
bij te staan in haar toezichtfunctie. Dit heeft betrekking 
op het verstrekken van financiële informatie naar zowel 
de aandeelhouders als derden, op het systeem van interne 
controle, en op het auditproces zelf. Het auditcomité heeft 
uitsluitend een adviserende rol ten opzichte van de Raad 
van Bestuur, die collegiale verantwoordelijkheid behoudt. De 
conclusies van het auditcomité over de semestriële en de 
jaarresultaten worden aan de Raad van Bestuur voorgelegd.

Benoemingscomité

Het benoemingscomité bestaat uit één uitvoerende 
bestuurder en drie niet-uitvoerende bestuurders, waarvan 
twee onafhankelijke. Dit comité is verantwoordelijk voor 
het voordragen van de bestuursmandaten die niet door de 
controlerende aandeelhouders worden aangebracht. Het 
benoemingscomité behandelde in 2003 de benoeming van 
mevrouw Vlerick tot bestuurder, en het verzoek van de 
heer Libert tot eervol ontslag als bestuurder. Begin 2004 
identificeerde het benoemingscomité de heer De Greve als 
kandidaat voor een mandaat van onafhankelijk bestuurder.

Dagelijkse leiding 

De Raad van Bestuur van Spector Photo Group N.V. heeft 
het dagelijkse bestuur van de vennootschap gedelegeerd 
aan de Tonny  Van Doorslaer, gedelegeerd bestuurder. Bij 
Spector Photo Group is er geen directiecomité in de 
zin van de Wet van 2 augustus 2002 over Corporate 
Governance. 

Executive Committee

De gedelegeerd bestuurder laat zich bijstaan door een 
Executive Commitee, dat als volgt is samengesteld:
• Tonny Van Doorslaer, Chief Executive Officer (CEO)
• Diederik Vandekerckhove, Chief Operating Officer 

(COO)
• Stef De corte, Chief Financial Officer (CF0)
• Chris Van Raemdonck, Secretaris-generaal
• Dominique le Hodey, Directeur strategische relaties

 Corporate Governance: 
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Bezoldigingen en belangen van de leden van 
het Executive Committee

Het vergoedingspakket voor de vijf leden van het Execu-
tive Committee bevat een vaste en een variabele com-
ponent. De kost voor de groep van de vaste component 
die in de loop van 2003 werd uitbetaald, bedroeg EUR 1 
194 374. Het betreft een bruto bedrag, inclusief bijdragen 
voor de sociale zekerheid (werknemer en werkgever). In dit 
bedrag zit zowel het directe als het indirecte loon vervat, 
en tevens ook onkostenvergoedingen en vergoedingen van 
allerlei aard, zowel in contanten als in natura. De variabele 
component wordt bepaald in functie van een bonusplan 
dat elk jaar door het vergoedingscomité wordt vastgesteld. 
Dit bonusplan bevat financiële doelstellingen. De totale 
kost voor de groep van deze variabele component bedroeg 
EUR 599 653.
De leden van het Executive Committee hebben ingeschre-
ven op een totaal van 5 700 opties onder het eerste 
aandelenoptieplan, op 18 000 opties onder het tweede 
plan, en op 26 000 opties onder het derde. Dit levert een 
totaal op van 49 700 opties. Geen enkele van deze opties 
werd tot nog toe uitgeoefend.
De leden van het Executive Commitee houden geen aande-
len aan, met uitzondering van de uitvoerende bestuurders 
die tevens lid zijn van het Executive Committee. Hun 
aandelen werden reeds opgenomen onder “Bezoldigingen 
en belangen van de leden van de Raad van Bestuur”. Er 
zijn geen waarborgen of leningen verstrekt door Spector 
Photo Group N.V. of aanverwante ondernemingen aan de 
leden van het Executive Committee.

College van Commissarissen

• BCVBA PKF,  Van Der Steen, Riské, De Weerdt, Lefebvre 
& Partners, vertegenwoordigd door Paul De Weerdt, 
Commissaris (huidig mandaat loopt tot 2005)

• Grant Thornton, Lippens & Rabaey BVCV, vertegen-
woordigd door J. Lippens, Commissaris (huidig mandaat 
loopt tot 2005)

Het college van commissarissen ontvangt een jaarlijkse ver-
goeding van EUR 31 575,00 – conform de beslissing van 
de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders 
van 12 mei 2002. Daarnaast werd er een totale vergoe-
ding van EUR 39 666,00 toegekend voor prestaties met 
betrekking tot de audit in de afhankelijke ondernemingen 
waarmee Spector Photo Group een groep vormt. In het 
boekjaar 2003 ontvingen de commissarissen en de van 
hen afhankelijke ondernemingen een aanvullende  

vergoeding van EUR 80 690,18 voor prestaties die buiten 
hun mandaat vielen. Het betrof in hoofdzaak de bege-
leiding van de interne werkgroep die de invoering van 
IAS/IFRS voorbereidt, de geplande fusies van de Photo 
Hall-dochterondernemingen, de vereffening van Spector 
Belgium N.V. en de verkoop, respectievelijk de inbreng van 
activiteiten Spector Belgium en Photomedia in Filmobel. 
Daarbuiten werden er geen bezoldigingen en voordelen 
in natura toegekend – noch door Spector Photo Group 
N.V., noch door enige andere van haar afhankelijke onder-
nemingen. 
Er werden geen betalingen verricht aan personen met wie 
de commissarissen een samenwerkingsverband hebben 
afgesloten, met uitzondering van de vennootschappen die 
in de buitenlandse vestigingen van de groep de plaatselijke 
audit hebben verricht. Deze betalingen zitten reeds vervat 
in de hierboven vermelde bedragen.

Corporate Governance: 
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Brief aan de aandeelhouders 

Beste aandeelhouder,

2003 was het derde opeenvolgende jaar waarin de groep haar financiële schuldpositie 
aanzienlijk kon verbeteren. Over een periode van drie jaar (2001, 2002 en 2003) heeft 
de onderneming EUR 1 1 1 ,6 miljoen financiële schulden terugbetaald. De netto financiële 
schuldpositie (financiële schulden, verminderd met liquide middelen en geldbeleggingen) 
bedraagt nu nog EUR 84,1 miljoen tegenover EUR 191,3 miljoen per 31 december 2000. 

Tegelijk was 2003 echter ook het jaar waarin de toekomst van de sector zich duidelijk 
begon af te tekenen. Digitale fotografie kwam in 2003 voor het eerst in het bereik van de 
modale consument, en niet meer louter van het beperkte kringetje van trendsetters. Even 
relevant was het stijgende succes van de mobiele telefoon met een ingebouwde digitale 
camera. Dit illustreert hoe de verschillende media steeds sneller naar elkaar toe groeien. 
Ook in andere vrijetijdselektronica wordt steeds meer digitale technologie toegepast. Dit 
kondigt een verdere vervaging aan tussen de traditionele productcategorieën.

In 2003 heeft Spector Photo Group zich heel goed aangepast aan deze opkomende 
trends. Met haar kernactiviteiten op het vlak van photofinishing toonde de groep zich 

beter bestand tegen de wijzigingen dan de totale markt. Niettemin geldt ook voor 
Spector de uitdaging om de omzet uit digitale photofinishing-activiteiten nog sneller te 
doen groeien. De andere kernactiviteit van de groep betreft de detailhandel in multimedia-
producten, hoofdzakelijk via de Photo Hall-keten. Op dit terrein heeft de groep in 2003 
een sterk jaar gekend. Het verkoopsucces van digitale fototoestellen en GSM’s was daarbij 
uiteraard een belangrijke factor. Maar de groep heeft ook in moeilijkere productcatego-
rieën zoals PC goed gescoord. Bovendien kon de omzetgroei ook gekoppeld worden aan 
het behoud van de marges.

In 2004 zullen dezelfde trends als in 2003 zich verder ontwikkelen. Deze trends bieden 
enorme mogelijkheden voor een groep als Spector, maar houden tegelijk ook ernstige 
uitdagingen in.  Als signaal van het vertrouwen in de toekomst, zal de Raad van Bestuur 
voorstellen om een bruto dividend van EUR 0,36 uit te keren.

Wij willen hierbij dan ook aan alle andere stakeholders  –aandeelhouders, kredietverleners, 
medewerkers, leveranciers en klanten– hun steun vragen om de toekomst van de groep 
verder uit te bouwen. Tegelijk willen wij hen bedanken voor hun inzet en betrokkenheid 
gedurende het voorbije jaar.

 Luc Vansteenkiste Tonny Van Doorslaer
  Voorzitter van de Raad van Bestuur Gedelegeerd bestuurder
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Verslag van de Raad van Bestuur 
• Geconsolideerd resultaat (aandeel groep) bereikt historische 

hoogte 
• Omzet uit kernactiviteiten stijgt met 2%
• Op 3 jaar tijd werden financiële schulden met meer dan EUR 110 

miljoen afgebouwd 
• Raad van Bestuur stelt bruto dividend voor van EUR 0,36 (EUR 

0,12 vorig jaar)
• Spector zal rol spelen in de consolidatie van de photofinishing-

sector binnen Europa, en zal verder groeien als gediversifieerd 
multimediabedrijf 

Nadat eind 2002 de turnaround succesvol werd afgerond,  
kon Spector Photo Group in 2003 de nettowinst aanzienlijk 
verder opdrijven. De balanssituatie en de schuldafbouw waar-
toe Spector zich voor 2003 had geëngageerd, lieten niet toe 
om sneller in te spelen op de kansen en uitdagingen van de 
voortschrijdende digitalisering. Spector wil voor de toekomst 
zijn strategie aanscherpen om dit wel mogelijk te maken.

Diversificatie tussen photofinishing en multi-
mediaproducten bewijst haar waarde

De doorbraak van een nieuwe technologie gaat vaak ge-
paard met een golf waarbij de producten met deze nieuwe 
technologie voor het eerst in gebruik worden genomen, en 
een tweede beweging waarbij de bijhorende gebruiksdien-
sten door een breed publiek ontdekt worden. Doorgaans 
loopt de installatiefase vooruit op de omzetgroei van de 
aanverwante diensten. Dit is ongetwijfeld ook het geval 
voor de digitale fotografie. Dankzij de diversificatie van de 
activiteiten zat Spector Photo Group al in 2003 mee op de 
golf voor de verkoop van digitale multimediatoestellen, en 
kan de groep iets verder in de toekomst ook meegaan op 
de groeicurve voor de verkoop van digitale fotodiensten.

In 2003 behaalde Spector 37% van de geconsolideerde 
groepsomzet uit photofinishing-diensten. Door de opkomst 
van de digitale fotografie is de markt voor het ontwikkelen 

en afdrukken van films het voorbije jaar met 8% tot 12% in 
waarde gedaald. Tot augustus 2003 ging Spector met succes 
tegen deze markttrend in, en ook op jaarbasis presteerde de 
groep nog altijd beter dan de markt. Het aantal fotoafdruk-
ken van digitale beelden bleef verder stijgen (+134,6%), 
maar kon de daling van de analoge photofinishingvolumes 
(-5,0%) nog niet compenseren. De omzet uit digitale 
producten vertegenwoordigt 2,9% van de totaalomzet uit 
photofinishing, tegenover 2,2% in 2002 en 1,3% in 2001.

De multimediawinkels van Photo Hall konden wel al volop 
inspelen op het succes van nieuwe producten op basis van 
digitale technologie. Bij Photo Hall België kende de cate-
gorie foto een groei van +28%, telecom +31%, multimedia 
(PC) +26% en DVD +11%.

Bedrijfsresultaat en resultaat uit de gewone 
bedrijfsuitoefening

De daling van het bedrijfsresultaat (van EUR 18,7 miljoen 
tot EUR 16,1 miljoen) kan door twee hoofdoorzaken wor-
den verklaard. Die gelden eveneens voor het lagere resultaat 
uit de gewone bedrijfsuitoefening (EUR 10,3 miljoen in 
2003 tegenover EUR 11,5 miljoen in 2002). 
Enerzijds is er het effect van de daling van de analoge 
photofinishingvolumes en de voorlopig onvoldoende 

in EUR miljoen Omzet EBIT EBITDA Netto cashflow 

2003 2002 2003 2002 2003 2002* 2003 2002

Mail Order 115,4 120,3 12,8 14,4 29,3 31,0  28,5 29,4

Retail 241,2 228,3 7,3 7,6 12,8 12,0 9,3 7,6

   Kernactiviteiten 356,6 348,6 20,1 22,0 42,1 43,0 37,8 37,0

Andere activiteiten 20,3 32,3 -4,0 -3,3 4,7 4,5 -2,3 -5,4

Totaal 376,8 380,9 16,1 18,7 46,8 47,5 35,5 31,6

* De uitsplitsing per segment voor 2002 is gewijzigd t.o.v. de managementcijfers die vorig jaar werden gepubliceerd. Dit komt door de 
invoering in 2003 van verfijnde instrumenten voor de segmentrapportering. Totalen 2002 zijn ongewijzigd.

Omzet 2003 per productgroep

Omzet 2003 per kanaal

Noot : het Verslag van de 

Raad van Bestuur over de 

geconsolideerde jaarreke-

ning 2003 is weergege-

ven op de pagina’s 11 tot 

42 van dit document.
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compensatie door de stijgende digitale volumes. Dit effect 
speelt vooral in de postorderorganisaties. Op het vlak van 
photofinishing bepaalt de capaciteitsbenutting in de labs 
in sterke mate het bedrijfsresultaat, gezien de vaste kosten 
voor de laboratoria. 
Anderzijds is er bij Retail een impact van de organisatie-
wijzigingen bij Filmobel. Zonder deze wijzigingen zou de 
stijging van het bedrijfsresultaat in de Retail-divisie beter 
de tred houden met de omzetevolutie in diezelfde divisie. 
De Belgische dochteronderneming Filmobel bracht begin 
2003 zijn activiteiten en voorraden over zijn vestiging in 
Aartselaar naar Vorst. Vervolgens werd in november 2003 
het handelsfonds van Positif photoGroup overgenomen. 
De voorraden van beide organisaties werden samenge-
bracht in het magazijn te Vorst, en beide organisaties 
werden geïntegreerd. Op korte termijn zorgde deze inte-
gratie voor extra kosten. De integratie zal echter in 2004 
al renderen.

Financiële resultaten 2003: interestlast verder 
gedaald dankzij schuldafbouw

De financiële resultaten worden grotendeels bepaald door 
interestlasten (EUR 5,85 miljoen), die ongeveer 20% lager 
liggen ten opzichte van 2002. Deze aanzienlijke verbetering 
kan in hoofdzaak worden teruggebracht tot de gereali-
seerde afbouw van financiële schulden. 
Wisselkoersverschillen hadden in 2003 voornamelijk 
betrekking op de Zweedse kroon en de Hongaarse forint. 
Tegenover EUR 1,4 miljoen gunstige wisselkoersverschillen, 
stonden EUR 0,6 miljoen negatieve verschillen.
Na verwerking van het financieel resultaat en na afschrij-
ving van goodwill (EUR 2,2 miljoen) geeft dit een resultaat 
uit gewone bedrijfsuitoefening van EUR 10,3 miljoen.

Geconsolideerd resultaat 2003 stijgt boven 
EUR 8 miljoen uit

In 2003 bleven de uitzonderlijke kosten beperkt. Ze 
werden hoofdzakelijk bepaald door eenmalige herstructu-
reringskosten m.b.t. de sluiting van de afdeling minilab in 
Sacap Frankrijk. Daarnaast realiseerde Spector voor EUR 
2,4 miljoen uitzonderlijke opbrengsten. Het betreft voor-
namelijk een terugname van een voorziening van EUR 2,2 
miljoen die in 2002 werd aangelegd met betrekking tot 
bepaalde inkomsten die Spector had gerealiseerd uit een 
eerdere overeenkomst met Pixelnet. Ingevolge het tijdstip 
van het faillissement van Pixelnet vielen de prestaties 
van Spector in de “verdachte periode”. Daarom hadden 
de curatoren van Pixelnet hierbij voorbehoud gemaakt, 
waarop Spector een voorziening aanlegde. Teneinde uit die 
patstelling te komen werd een dading (EUR 0,7 miljoen) 
getroffen, waarmee het risico definitief van de baan is.
Belastingen beliepen in 2003 een totaal van EUR 2,6  
miljoen, waardoor het geconsolideerd resultaat na belas-
tingen uitkomt op EUR 9,0 miljoen. Dit is meer dan zeven 
maal hoger dan in 2002, toen Spector sinds 1999 voor 
het eerst terug met een nettowinst het boekjaar afsloot. 
Het geconsolideerd resultaat was in 2002 evenwel sterk 
bepaald door een negatief uitzonderlijk resultaat, dat in 
hoofdzaak teruggaat op de afhandeling van het globaal 
akkoord dat in 2001 met Kodak (Europe) werd gesloten. 
Tegenover het negatieve bedrag voor het aandeel in het 
resultaat van de vennootschappen waarop vermogens-
mutatie wordt toegepast, stonden evenveel uitzonderlijke 
opbrengsten, waardoor het effect op het geconsolideerd 
resultaat van 2002 werd uitgevlakt.

Na verrekening van het aandeel van derden, komt het 
aandeel van de groep in het geconsolideerd resultaat voor 
2003 uit op EUR 8,1 miljoen tegenover EUR 0,2 miljoen 
in 2002. 

Geconsolideerde balans (na bestemming van 
het resultaat) : solvabiliteit is verder hersteld

Voor het derde opeenvolgende jaar valt aan de passiefzijde 
een wezenlijke vermindering van de schulden op – dit jaar 
met EUR 17,8 miljoen. De financiële schulden verminder-
den zelfs met EUR 18,9. Over een periode van drie jaar 
(2001, 2002 en 2003) heeft de onderneming EUR 1 1 1 ,6 
miljoen financiële schulden terugbetaald. Dit leidde per 
31 december 2003 tot een verbetering van de solvabili-
teitsratio (eigen vermogen inclusief belang van derden / 
totaal passief), die is opgeklommen van 20,5% tot 23,5% 
(na dividend). De netto financiële schuldpositie (financiële 
schulden, verminderd met liquide middelen en geldbeleg-
gingen) bedraagt nu nog EUR 84,1 miljoen tegenover EUR 
94,8 miljoen per 31 december 2002 en EUR 191,3 miljoen 
per 31 december 2000. De gearing ratio (netto financiële 
schuld/eigen vermogen inclusief belang van derden) van 
1,82 is verbeterd tot 1,51.
Aan de actiefzijde werd gewerkt aan een vermindering van 
het netto werkkapitaal (vlottende activa exclusief geldbe-
leggingen verminderd met de niet-financiële schulden op 
korte termijn). Dit is met 12% gedaald: van EUR 45,4  
miljoen in 2002 tot EUR 39,8 miljoen per 31 december 
2003.

Raad van Bestuur stelt een bruto dividend 
voor van EUR 0,36 tegenover EUR 0,12 vorig 
jaar

De Raad van Bestuur van Spector Photo Group N.V. zal 
aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor-
stellen om een bruto dividend uit te keren van EUR 0,36 
– dit geeft een rendement per aandeel van 2,9% (volgens 
de beurskoers per 31 december 2003). Hiermee wil de 
Raad van Bestuur de aandeelhouders belonen voor het 
vertrouwen dat zij hebben gesteld in de onderneming. 
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Voor de 6 761 253 aandelen komt dit neer op een totaalbe-
drag van afgerond EUR 2,4 miljoen. Dit betekent dat EUR 
5,7 miljoen zal overgedragen worden naar de reserves, 
waardoor de balanssituatie van de onderneming verder 
wordt versterkt.

Vergoeding van het college van commissarissen

Het college van commissarissen ontvangt een jaarlijkse ver-
goeding van EUR 31 575,00 – conform de beslissing van 
de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 
12 mei 2002. Daarnaast werd er een totale vergoeding van 
EUR 39 666,00 toegekend voor prestaties met betrekking 
tot de audit in de afhankelijke ondernemingen waarmee 
Spector Photo Group een groep vormt. In het boekjaar 
2003 ontvingen de commissarissen en de van hen afhanke-
lijke ondernemingen een aanvullende vergoeding van EUR 
80 690,18  voor prestaties die buiten hun mandaat vielen. 
Het betrof in hoofdzaak de begeleiding van de interne 
werkgroep die de invoering van IAS/IFRS voorbereidt, de 
geplande fusies van de Photo Hall-dochterondernemingen, 
de vereffening van Spector Belgium N.V. en de verkoop, 
respectievelijk de inbreng van activiteiten Spector Belgium 
en Photomedia in Filmobel.
Daarbuiten werden er geen bezoldigingen en voordelen in 
natura toegekend – noch door Spector Photo Group N.V., 
noch door enige andere van zijn afhankelijke ondernemingen. 
Er werden geen betalingen verricht aan personen met wie 
de commissarissen een samenwerkingsverband hebben 
afgesloten, met uitzondering van de vennootschappen die 
in de buitenlandse vestigingen van de groep de plaatselijke 
audit hebben verricht. Deze betalingen zitten reeds vervat in 
de hierboven vermelde bedragen.

Vooruitzichten 2004

Op het vlak van de analoge photofinishing verwachten 
sectorwaarnemers dat het aantal te verwerken films in 

Europa verder zal dalen met gemiddeld 15%. Deze daling 
zou zich ook in 2005 en 2006 doorzetten, waarna er een 
zekere stabilisering zou optreden. Dergelijke wijzigingen zul-
len ongetwijfeld een verdere consolidatiebeweging op gang 
brengen. Spector zal hierin een actieve rol spelen binnen 
het postordersegment in Europa. Vooral kleinere, nationale 
spelers zouden op korte termijn onder druk komen. Spec-
tor onderzoekt in welke mate de nodige middelen voor 
deze strategie beschikbaar kunnen gemaakt worden. Deze 
strategie beoogt de volumes minstens op peil te houden. 
Dit zou tot een betere capaciteitsbenutting in de labo’s 
leiden, waardoor ook de rentabiliteit zou verbeteren. De 
onderneming wil deze strategie al in 2004 doorvoeren om 
er reeds in 2005 de vruchten van te kunnen plukken.
Anderzijds beoogt de groep om de omzetgroei uit digitale 
photofinishing te versnellen. In 2003 is gebleken dat er 
een zekere inlooptijd is vereist vooraleer de photofinishing 
websites (web-to-post) op kruissnelheid kunnen komen. 
Daarom zijn de postorderorganisaties in 2004 al gestart 
met het testen van andere manieren waarop de consument 
zijn digitale beelden naar Spector kan sturen. De digitale 
kiosk die in het winkelpunt is opgesteld, heeft al in 2003 
bewezen een succesformule te zijn. Tegen Pasen 2004 zullen 
er daarom 150 kiosken in gebruik zijn bij Spector fotospe-
cialisten. Bij Photo Hall gaat het voor de vier landen (België, 
Luxemburg, Frankrijk en Hongarije) in totaal om zowat 140 
kiosken. Daarnaast wordt er in het lab te Wetteren een au-
tomatische lijn voor digitale photofinishing geïnstalleerd, die 
nieuwe mogelijkheden biedt. Naast het afdrukken van digi-
tale beelden op standaardformaat, kunnen ook negatiefbeel-
den op deze lijn worden gedigitaliseerd en verwerkt. Digitale 
beelden kunnen met deze lijn zowel worden afgedrukt op 
fotopapier, verzameld op VCD als automatisch doorgestuurd 
naar een on-line fotoalbum.
Toch voorziet Spector dat de voortgezette groei uit 
digitale photofinishing de eerstkomende twee jaar nog 
niet helemaal zal volstaan om de omzetdaling van analoge 
photofinishing te compenseren. Daarom wil Spector het 

productassortiment van zijn postorderorganisaties (inclusief 
hun web-to-post activiteiten) stapsgewijze verbreden naar 
fotogebonden producten en multimediadiensten. Ook de 
ontwikkelingen op het vlak van “camerafoons” zullen op de 
voet gevolgd worden. 
In de multimediasector verwacht Spector een lichte 
omzetstijging door het voortgezette succes van de digitale 
camera, de GSM’s van de nieuwe generatie, de vlakke beeld-
schermen en de DVD-recorders. De verwachte prijsdalingen 
zullen deze toestellen binnen het bereik van een breed 
publiek brengen, maar gaan weliswaar gepaard met lagere 
marges. 
Gezien deze verschillende evoluties in de markt, en gezien 
de externe factoren die bepalen of Spector Photo Group 
de voorziene strategische ingrepen al dan niet reeds in 
2004 zal kunnen doorvoeren, kan de onderneming geen 
becijferde vooruitzichten voor het bedrijfsresultaat geven. 
Spector Photo Group hoopt bij de publicatie van de 
halfjaarcijfers 2004 meer zicht te hebben, waardoor er con-
cretere vooruitzichten voor 2004 kunnen gegeven worden.

Gang van zaken sedert het afsluiten van het 
boekjaar

De eerste maanden van het boekjaar 2004 wijzen op een 
voortzetting van de markttendensen die reeds in 2003 
aan het oppervlak zijn gekomen. Het aantal films dat voor 
ontwikkeling wordt doorgestuurd naar de postorder-
organisaties van de groep, daalt zoals in de vooruitzichten 
aangegeven. In de Retail-divisie kent de omzet een lichte 
groei ten opzichte van vorig jaar. Zowel in Mail Order als in 
Retail kunnen de verkoopprijzen op peil gehouden worden. 
Bij de Andere activiteiten blijft de exportorganisatie  
Fotronic hinder ondervinden van de dollarkoers, waardoor 
de omzet zich niet kan herstellen. 
De kostprijzen van de belangrijkste grondstoffen en 
handelsgoederen zijn niet noemenswaardig gewijzigd. De 
voorraden vertonen evenmin abnormale verschuivingen. 
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Geconsolideerde vermogensstroomtabel
Bedrijfsvermogensstroom 2003 2002 2001
 Nettoresultaat, aandeel van de groep 8.124 245 -18.583
 Nettoresultaat, aandeel van derden 902 947 1.734
 Afschrijvingen (inclusief op consolidatieverschillen) 29.300 28.699 46.030
 Wijziging in de voorzieningen  en waardeverminderingen -1.261 -1.527 2.258
 Aandeel in het verlies van de vennootschappen via  
 vermogensmutatie 0 4.200 0
 Meer- of minderwaarden bij de verkoop van vaste activa 0 0 0
 Wijziging in de uitgestelde belastingen -272 -59 -969 

Brutomarge zelffinancieringsvermogen 36.793 32.505 30.469
 Daling van de voorraden 1.082 3.781 46.071
 Daling van de handelsvorderingen 258 5.193 41.470
 Daling van de overlopende activa 265 658 1.054
 Daling van de overige vorderingen 2.623 3.368 14.346
 Daling van de handelsschulden -681 -8.114 -54.318
 Daling van de andere schulden -209 -3.466 -13.425
 Toename (+)/afname (-) van de overlopende passiva 358 -570 -1.252
Wijziging in de behoefte aan bedrijfskapitaal 3.697 850 33.946

Nettomarge zelffinancieringsvermogen 40.490 33.356 64.414
Investeringsstromen   
 Verkoop van immateriële en materiële vaste activa 1.647 1.832 6.176
 Aanschaffing van materiële vaste activa -8.298 -7.804 -10.457
 Aanschaffing van immateriële vaste activa -19.153 -18.823 -18.610
 Aanschaffing (-)/verkoop (+) van financiële vaste activa -136 256 -707
 Meerwaarde financiële vast activa 0 0 0
 Wijziging consolidatieverschillen -236 0 23.850
 Andere wijzigingen -810 348 53.444
 Omrekeningsverschillen 1.057 -725 517

Wijziging in de liquiditeit tengevolge van de  
investeringsstromen -25.929 -24.915 54.212
Financieringsstromen  
 Kapitaalverhoging 0 4.663 7.437
 Kapitaalsubsidies -3 2 -3
 Dividenden uitgekeerd aan de aandeelhouders van de  
 moederonderneming -811 0 0
 Terugbetaling (-)/opname (+) leningen op lange en  
 middellange termijn -17.245 -11.241 10.251
 Stijging (+)/daling (-) van het gedeelte van de schulden  
 op lange termijn dat binnen het jaar vervalt 3.252 10.793 -22.232
 Wijziging in de financiële schulden op korte termijn 
 (daling, stijging, daling) -5.026 5.344 -68.180
 Stijging (+)/daling (-) van de leasingschulden op meer  
 dan één jaar 184 -1.229 -15.331
 Daling (-)/stijging (+) van de overige leningen op meer  
 dan één jaar -68 -446 185
 Wijzigingen in overige 0 -14.173 13.593
Wijziging in liquiditeit tengevolge van de financierings- 
transacties  -19.719 -6.287 -74.281
 Invloed van omrekeningsverschillen -2.101 313 708
 Intrede in de consolidatiekring 0 0 0
 Wijziging voorzieningen /Deconsolidatie 0 31 -36.810
 Wijziging aandeel van derden -907 -10.515 -133
 Mutatie reserves + wijziging reserves door  
 fusie Photo Hall - Spector Photo Group 0 3.724 0
Wijziging in liquiditeit -8.166 -4.294 8.109
Liquiditeiten per aanvang van het boekjaar 19.444 23.738 15.629
Liquiditeiten per einde van het boekjaar 11.278 19.444 23.738

Noot:  Een daling in de activarubrieken en een toename in de passivarubrieken hebben een positieve invloed op de vermogensstroom. 

  Een toename in de activarubrieken en een afname in de passivarubrieken hebben een negatieve invloed op de vermogensstroom.
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BEKNOPTE TOELICHTING BIJ DE GECONSOLIDEERDE 
VERMOGENSSTROOMTABEL

Bij deze toelichting wordt hoofdzakelijk gekeken naar de 
wijzigingen tussen 2003 en 2002. Beide boekjaren kenden 
een vergelijkbare consolidatiekring. 
De verschillen tussen 2002 en 2001 zijn grotendeels te 
verklaren door de wijziging in de consolidatiekring na de 
verkoop van de Duitse, Franse en Oostenrijkse photo-
finishingactiviteiten in onderaanneming, eind 2001.

Bedrijfsvermogensstroom
De berekening van de bedrijfsvermogensstroom is 
gebaseerd op het geconsolideerd nettoresultaat vóór de 
dividenduitkering. Dit bedrag houdt dus met alle niet-
kaskosten rekening.  De niet-kaskosten (afschrijvingen, 
wijzigingen in voorzieningen en waardeverminderingen) zijn 
in 2003 grotendeels op het niveau van 2002 gebleven. Dit 
betekent dat de toename van het zelffinancieringsvermogen 
voornamelijk wordt verklaard door de stijging van het 
aandeel van de groep in het nettoresultaat.

Zelffinancieringsvermogensstroom
De wijziging in het bedrijfskapitaal omvat de evolutie in de 
vlottende activa met uitzondering van de liquide middelen. 
Tijdens 2003 werd er hard gewerkt aan een optimalisatie 
van het werkkapitaal. De voorraden werden strikt onder 
controle gehouden tijdens 2003. Ook het crediteuren-
beheer werd verscherpt, waardoor vooral de handelsvorde-
ringen sterk zijn gedaald. De combinatie van al deze acties 
heeft geleid tot een positieve instroom aan kasmiddelen 
ten bedrage van EUR 3,7 miljoen. Hierdoor kon de netto-

marge zelffinancieringsvermogen (brutomarge zelffinancie-
ringsvermogen verhoogd met de positieve instroom aan 
kasmiddelen) stijgen van EUR 33,4 miljoen in 2002 naar 
EUR 40,5 miljoen in 2003.

Investeringsstroom
De investeringen in immateriële en materiële vaste activa  
liggen in lijn met vorig jaar, evenals de desinvesteringen 
betreffende deze activa.  De investeringen in materiële vaste 
activa betreffen hoofdzakelijk investeringen in installaties, 
machines en uitrusting met betrekking tot de centrale  
photofinishing-laboratoria (EUR 3,1 miljoen), investeringen 
in minilabs (EUR 1,1 miljoen) en in de winkelinrichtingen bij 
de Photo Hall-groep (EUR 3,0 miljoen). De overige investe-
ringen in materiële vaste activa bedragen EUR 1,1 miljoen). 
De investeringen in de immateriële vaste activa betreffen 
voornamelijk de inspanningen op het vlak van recrutering 
van de postorderklanten.
De wijziging in consolidatieverschillen heeft betrekking op 
de overname van de Franse onderneming Omninet, die de 
on-line photofinishing-website wistiti.fr uitbaat.
Globaal gezien lag de uitstroom van kasmiddelen ten 
gevolge van investeringen ongeveer EUR 1 miljoen boven 
het peil van 2002.
(Noot: zoals reeds vermeld, werden in 2001 belangrijke desinveste-

ringen doorgevoerd, hetgeen de positieve wijziging in de liquiditeit 

op dit niveau verklaart voor dat jaar).

Financieringsstroom
De netto financiële schuld per 31.12.2003 bedraagt EUR 
81.074 (‘000).
De belangrijkste reden voor de verhoogde uitstroom van 

liquiditeiten is de terugbetaling van financiële schulden, 
zowel op lange, middellange als korte termijn.

Afdalend in de tabel volgt de uitstroom van liquide mid-
delen naar derden, met name naar FLT, het Noord-Italiaanse 
labo waarin de groep een participatie van 51% aanhoudt, en 
NIB Capital, dat participatiebewijzen in Spector Coördina-
tiecentrum aanhoudt.
In 2002 lag de mutatie van liquide middelen naar derden 
nog beduidend hoger. Dit vloeit in hoofdzaak voort uit de 
volledige integratie van Photo Hall in de groep.

Wijziging in liquiditeit
Het resultaat van de hierboven beschreven geldstromen, 
toont voor 2003 een uitstroom met EUR 8,1 miljoen, 
ten opzichte van een uitstroom met EUR 4,3 miljoen in 
2002. Deze verhoogde uitstroom van liquide middelen kan 
praktisch geheel worden teruggebracht op de aanzien-
lijke terugbetaling van financiële schulden die in 2003 is 
gerealiseerd.

Per 31 december 2003 bedroegen de liquide middelen EUR 
11,3 miljoen tegenover EUR 19,4 miljoen eind 2002. 

Hierbij dient opgemerkt dat het grootste deel van escrow 
(EUR 5,5 miljoen) met betrekking tot de in 2001 gesloten 
overeenkomsten met Kodak Europe, eind 2003 werd 
vrijgegeven. Dit bedrag stond geboekt onder geldbeleggin-
gen, waardoor de liquiditeiten in 2002 in feite kunstmatig 
waren verhoogd. In 2003 werden ook de andere geldbeleg-
gingen enigszins afgebouwd.
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Retail

Voor het geheel van de Retail-activiteiten van de Spector-groep is de omzet gestegen met 5,7%. Dit is in sterke mate 
te danken aan de aantrekkende verkoop van nieuwe multimediaproducten. Het bedrijfsresultaat is lichtjes gedaald (-4%), 
hetgeen in hoofdzaak verbonden is met de integratiekosten met betrekking tot Filmobel/Positif. De bedrijfskasstroom 
is met 6,7% gestegen. Dit houdt verband met verschillende factoren, waaronder de afschrijvingen op de investeringen 
winkelinrichtingen (voornamelijk bij Photo Hall) en een toename van waardeverminderingen op voorraden en vorderingen 
op klanten (in hoofdzaak bij Filmobel en Spector).
Opmerkelijk is de verbetering van de netto kasstroom, die mede te danken is aan de sterke vermindering van de interest-
lasten.

Binnen Spector Photo Group slaat de term Retail op de verkoopsactiviteiten van photofinishing-diensten, fotogebonden handelsgoederen en 
consumentenelektronica in het winkelpunt. Net als in Mail Order staat Spector Photo Group ook in Retail in direct contact met de eindcon-
sument. De Spector-groep is in Retail aanwezig met drie concepten.

in EUR miljoen Omzet EBIT EBITDA Netto cashflow 

2003 2002 2003 2002 2003 2002 * 2003 2002

Retail 241,2 228,3 7,3 7,6 12,8 12,0 9,3 7,6

Photo Hall : product mix

PC
34%

Foto
16%

GSM
18%

TV, DVD, ...
32%

De Belgische krant De Standaard heeft de digitale camera uitgeroe-

pen tot product van het jaar 2003. Volgens GfK werden er in 2003 

tussen de 400.000 en  500.000  digitale fototoestellen verkocht, 

tegen een gemiddelde prijs van EUR 451. GfK meent dat hiermee 

15% van de Belgische huisgezinnen over een digitaal fototoestel 

beschikt. Voor Europa als geheel zou de penetratiegraad 20% tot 

25% bedragen. Volgens marktanalisten zou de markt voor digitale 

camera’s verder groeien, maar tegen 2005-2006 een verzadigings-

punt bereiken.

Uit onderzoek van de Observateur Cetelem zou blijken dat de 

Belgische consument gemiddeld EUR 333 per jaar besteedt aan de 

aankoop van technologische producten (zoals laptops, elektronische 

agenda’s en digitale camera’s).

Volgens de Photo Marketing Associa-

tion (PMA) is in de VS nu al 12% van de 

mobiele telefoons voorzien van een digitale 

camera. PMA voorspelt dat tegen 2006 het 

segment van deze “cameraphones” vier maal 

groter zal zijn dan dat van de “gewone” 

digitale fototoestellen.
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Photo Hall Multimedia
De Photo Hall-multimediawinkelketen bekleedt een strategische 
positie binnen Spector Photo Group. Nieuwe technologische ontwik-
kelingen of wijzigende tendensen in het gedrag van de consumenten 
kunnen immers het vroegst worden opgespoord via Photo Hall. Zo 
biedt het Photo Hall-assortiment de perfecte afspiegeling van de 
tendens om steeds méér gebruiksfuncties – waaronder het nemen 
van foto’s –  in één toestel te combineren. 

Een uniek concept met een krachtige marketing 
mix

• Het productengamma
- Vier productcategorieën: Foto (camera’s, toebeho-

ren, photofinishing), Telecom (GSM en toebehoren), 
Hifi (audio, hifi, video, DVD, TV) en Multimedia (PC, 
randapparatuur, games). 

- Grote merken
- Selectie van de producten op basis van prijs/presta-

tievermogen
- De nieuwste innovaties die het grote publiek aan-

spreken
- In de nabije toekomst zal Photo Hall zijn produc-

tengamma nog dichter op de nieuwste trends 
doen aansluiten en zullen er ook totaaloplossingen 
worden uitgewerkt

• Marketing
- Naambekendheid
- Sterke marketingcommunicatie (een krachtige mix 

van massamarketing en direct marketing) 
- Interessante financieringsmogelijkheden voor de 

consument
- Advies aan de consument door een competent en 

dynamisch verkoopsteam dat regelmatig opleiding 
volgt

• Het winkelconcept
- Middelgrote winkels in shopping- en stadscentra, 

met een bereik van 30-40.000 inwoners
- De winkelpunten moeten een goede geografische 

dekking en voldoende bereik garanderen van de 
markten waarop Photo Hall actief wil zijn

- Hoofdzakelijk winkels in eigen beheer, aangevuld 
met franchisenemers

Photo Hall is aanwezig in België, het Groothertogdom 
Luxemburg, Frankrijk (met name in Elzas-Lotharingen) en 
Hongarije (40 winkels die volgens het Photo Hall-concept 
worden omgevormd, en ongeveer 230 kleinere verkoop-
punten, waarvan 215 in franchise, volgens een apart con-
cept). In totaal waren er in 2003 vier winkels meer dan in 
2002 (+1%). Het is eigen aan het concept van Photo Hall 
dat nieuwe winkels doorgaans een periode van 24 maanden 
nodig hebben vooraleer ze hun verwachte omzetpeil halen. 
De omzetstijging bij Photo Hall komt met andere woorden 
quasi volledig uit de bestaande winkels.

De markt vandaag en morgen

De totale Europese markt (10 landen) voor de product-
categorieën foto-telecom-multimedia-hifi zou volgens GfK 
in 2003 met 12% in volume zijn toegenomen, en met 
1,5% in omzet. Daarmee zou volgens GfK deze markt in 
2003 zowat EUR 122 miljard waard zijn. Voor België wordt 
deze markt geraamd op EUR 850 miljoen tot EUR 1 000 
miljoen voor Hongarije op EUR 450 miljoen tot EUR 500 
miljoen en voor Luxemburg op EUR 50 miljoen tot EUR 
60 miljoen. Vooral de categorieën multimedia (notebooks), 
telecom (GSM-toestellen met ingebouwde digitale camera) 
en foto (digitale fototoestellen) zorgden voor volume- en 
omzetgroei, terwijl de categorie hifi er in 2003 licht op 
achteruit is gegaan in deze markten.

Diezelfde trends worden ook voor 2004 verwacht. Ook 
de verwachtingen voor de vlakke TV-schermen (LCD en 
plasma) zijn veelbelovend. Sommige marktanalisten menen 
dat op termijn alle “klassieke”  TV-schermen door vlakke 
beeldschermen vervangen zouden worden. Verder wordt in 
2004 een strijd tussen de verschillende DVD-standaarden 
voorspeld. Eens die strijd is beslecht, kan de DVD-markt 
zich verder ontwikkelen. 
De verwachte volumegroei met 15% wordt ondersteund 
door een verlaagde prijszetting, waardoor vele producten 
in het bereik van een breder publiek komen. De omzet-
groei zou rond de 1,5% blijven. Daarnaast wordt een druk 
op de marges (als % van de verkoopprijs) verwacht. Meer 
dan ooit komt het er dus op aan om de omzet correct 
te spreiden over de verschillende productcategorieën om 
op die manier de totale marge in absolute cijfers te doen 
toenemen. Het Photo Hall-concept is op maat geknipt 
voor dergelijke aanpak.
Deze vooruitzichten gelden zowel voor de Belgische, de 
Luxemburgse als de Hongaarse markt voor multimedia-
producten De Hongaarse markt sluit trouwens steeds beter 
aan op de evoluties die zich in West-Europa voordoen. De 
toetreding van Hongarije tot de EU (in mei 2004) zal die 
aansluiting nog versterken.

Land eigen 
winkels

franchise-
nemers

Totaal  Verschil 
met 2002

België 84 6 90 -1

Hongarije 54 215 269 +3

Luxemburg 14 0 14 +0

Frankrijk 6 0 6 +2

Totaal 158 221 379 +4
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Photo Hall Multimedia
Photo Hall in de markt

Met het karakteristieke concept heeft Photo Hall zich 
sterk gedifferentieerd op deze geografische markten. Weinig 
andere marktspelers voeren een vergelijkbaar product-
assortiment. Daardoor is het moeilijk om een correcte 
vergelijking te maken met de marktpositie van andere 
spelers. De meeste geïntegreerde elektronicaketens bieden 
bijvoorbeeld ook witgoed (huishoudapparaten) aan.  
Anderzijds zijn de meeste zelfstandige kleinhandelaars 
gespecialiseerd in één of twee productcategorieën – maar 
zelden in vier zoals Photo Hall. Hierin schuilt precies de 
kracht van het Photo Hall-concept.

In België verloopt de markt voor bruingoed (hifi) voor 
56% via zelfstandigen, voor 20% via de grootdistributie 
(Carrefour,…) en voor 24% via gespecialiseerde ketens 
(Photo Hall, Fnac, MediaMarkt, Vandenborre,…). Photo 
Hall bekleedt een leidersplaats binnen het segment van de 
gespecialiseerde ketens, maar richt zijn concurrentiestrate-
gie toch vooral op de grootdistributie en de zelfstandige 
handelaars.
Voor de andere productcategorieën (multimedia, telecom 
en foto) geldt in België een gelijkaardig beeld en is er een 
vergelijkbare rolverdeling tussen zelfstandigen, grootdis-
tributie en gespecialiseerde ketens. Ook hier speelt Photo 
Hall een toonaangevende rol, met een geraamd marktaan-
deel dat boven de 10% ligt. Binnen specifieke productgroe-
pen presteert Photo Hall duidelijk sterker dan de markt.

In Hongarije is Photo Hall volop bezig met het plan dat in 
november 2002 werd ingezet. Toen werd het Photo Hall-
concept, zoals dat in België is ontwikkeld, voor het eerst 
ingevoerd in Hongarije. Vandaag zijn er al 30 winkels in 

Hongarije volledig omgeschakeld naar dit concept. Het is 
de bedoeling om het Photo Hall-concept in te voeren in 10 
aanvullende, bestaande winkels. Wanneer dat is voltooid, zal 
Photo Hall een Top Drie-positie bekleden in de Hongaarse 
multimediamarkt, waarop steeds meer Europese spelers 
zoals MediaMarkt en Dixons aanwezig zijn. 

Noot: Uit een grondige analyse bleek het niet opportuun om 

het Photo Hall-concept ook te introduceren in de resterende 

winkelpunten uit het netwerk. Deze kleinere winkels worden op een 

pragmatische manier verder geleid onder een apart concept, maar 

wel onder de naam Photo Hall

In Luxemburg is Photo Hall het absolute nummer 1 in de 
markt, onder het merk Hifi International. Deze markt volgt 
min of meer dezelfde trends als de Belgische markt.

In Frankrijk heeft Photo Hall zes winkelpunten in de regio 
Elzas-Lotharingen. Deze winkels werden geopend binnen de 
strategie om organische groeimogelijkheden in Frankrijk 
te verkennen. Dit jaar wordt onderzocht of de huidige 
penetratie met zes winkels in de regio Elzas-Lotharingen 
verder kan verhoogd worden.

Prestaties van Photo Hall in 2003

De doorbraak van de digitale fotografie leverde voor Photo 
Hall ook mooie verkoopcijfers op van digitale fototoestel-
len. Photo Hall wil elke verkoop van een digitaal fototoestel 
aangrijpen om een langdurige relatie met de consument/
amateur-fotograaf te ontwikkelen. In dit kader zal Photo 
Hall 80% van alle winkelpunten in België, Luxemburg, 
Frankrijk en Hongarije nog in 2004 uitrusten met een 
digitale fotokiosk. In 2003 vertegenwoordigde photofi-

nishing 9,1% van de totale omzet die Photo Hall in deze 
vier landen realiseerde.
Ook andere producten waarin digitale technologie is 
verwerkt, kenden het voorbije jaar in België, Luxemburg en 
Frankrijk een groot verkoopsucces. Vooral de categorieën 
multimedia (notebooks) en telecom (GSM-toestellen met 
ingebouwde digitale camera) zorgden naast de categorie 
foto (digitale fototoestellen) voor volume- en omzetgroei. 
Ook de Hongaarse winkelketen kon dankzij de omscha-
keling naar het Photo Hall-concept in 2003 een omzet 
realiseren die nog geen 2% onder het vorige jaar lag 
– ondanks de druk op photofinishing en telecom-produc-
ten op de Hongaarse markt. Dit betekent dat de verkoop 
van andere multimediaproducten –karakteristiek voor het 
Photo Hall concept– sterker zijn gestegen.
Photo Hall was in 2003 dus zeker de motor van de omzet-
groei in het Retail-segment. 
Ook de resultaten van Photo Hall ontwikkelden zich 
gunstig in 2003. Terwijl de gezamenlijke omzet in de vier 
betrokken landen met 9% aangroeide in 2003, steeg het 
bedrijfsresultaat met 18%. 

Vooruitzichten voor Photo Hall Multimedia

In de multimediasector verwacht Spector een lichte 
omzetstijging door het voortgezette succes van de digitale 
camera’s, de GSM’s van de nieuwe generatie, de vlakke 
beeldschermen en de DVD-recorders. De verwachte prijs-
dalingen zullen deze toestellen binnen het bereik van een 
breed publiek brengen, maar gaan weliswaar gepaard met 
lagere marges. Toch zou de absolute marge, dankzij een 
voldoende grote volumestijging, ten minste stabiel moeten 
blijven.
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Spector
Spector communiceert rechtstreeks met de eindconsument, maar de 
transacties verlopen via de aangesloten zelfstandigen.

De Spector-fotospecialisten

Het Spector-concept bestrijkt een netwerk van zowat 500 
zelfstandige fotospecialisten in België en 200 in Nederland. 

Samen met deze zelfstandige partners werd een marketing-
concept uitgebouwd dat gebaseerd is op een directe 
relatie met de eindconsument. De Spector-kaart is hierbij 
de sleutel tot database marketing en vormt bijgevolg een 
belangrijk element in het concept. Spector kaarthouders 
ontvangen gratis een nieuw filmpje wanneer ze hun foto’s 
laten ontwikkelen en afdrukken.

Photofinishing blijft het sleutelwoord in het Spector-con-
cept. De photofinishing-service van Spector bestrijkt zowel 
de analoge als de digitale fotografie. Deze fotodienstverle-
ning gebeurt in sterke mate door het centrale lab in Wet-
teren, België. Aanvullend hierop verkoopt en/of beheert 
Spector ook een netwerk van analoge en digitale minilabs. 
Dit zijn kleinschalige photofinishing-labs die in het winkel-
punt zelf staan opgesteld. Daardoor kan de eindconsument 
nog sneller zijn bestelling in handen krijgen.

Daarnaast bieden de meeste Spector-partners ook digitale 
en analoge fototoestellen aan in hun winkelpunt. Het 
merendeel verkoopt ook fotogebonden handelsgoederen: 
lenzen, filters, accessoires, kadertjes, albums,… De laatste 
jaren werd dit aanbod verder verbreed, bijvoorbeeld met 
telecom-producten. Voor deze producten doen vele  
Spector-fotospecialisten ook een beroep op Filmobel en 
Positif photoGroup.
Sinds november 2003 heeft Filmobel N.V. ook het 
concept en het handelsfonds van Positif photoGroup 
opgenomen. Positif is een Belgische aankoopcentrale voor 

fotogebonden hardware en accessoires, waarbij 140 zelf-
standige fotografen als lid zijn aangesloten (ook Spector-
fotospecialisten). Positif verzorgt voor zijn leden ook de 
marketing naar de consumenten.

Noot: Naast de activiteiten onder het Spector- en het Positif-con-

cept, voert Filmobel N.V. ook een aantal andere groothandelsactivi-

teiten uit ten behoeve van neutrale klanten en grootdistributie.

In 2003 vertegenwoordigden de gezamenlijke verkopen 
van Spector, Filmobel en Positif 14% van de geconsoli-
deerde groepsomzet.

De markt van Spector vandaag en morgen

Voor de hardware situeert Spector zich op dezelfde markt als 
Photo Hall (zie pagina 19). Het productassortiment is ech-
ter minder breed en geconcentreerd rond de categorieën 
foto en telecom (GSM). Beide productcategorieën hebben 
het in 2003 goed gedaan, voornamelijk door het succes 
van de digitale fototoestellen en de nieuwste GSM-toestel-
len. Voor 2004 wordt in deze markt een volumegroei met 
15% verwacht. Maar dit wordt echter gekoppeld aan een 
druk op de verkoopsprijzen, waardoor de omzetgroei rond 
de 1,5% zou blijven. Daarnaast dient ook met een druk op 
de marges rekening gehouden. 

De photofinishing-markt waarop Spector actief is, beleefde in 
2003 het eerste jaar waarin de gemiddelde consument ook 
toegang had tot digitale fotografie. Algemeen wordt aan-
genomen dat de markt voor het ontwikkelen en afdrukken 
van analoge foto-opnamen met meer dan 10% in volume 
is gedaald. Zelfs zonder concrete marktgegevens kan men 
stellen dat deze daling in 2003 nog niet gecompenseerd 
werd door de aangroei van orders om digitale opnamen af 
te drukken. Men veronderstelt dat het merendeel van de 
nieuwe “digitale” gebruikers hun opnamen nog niet afdruk-

ken – of indien wel, dat ze hoofdzakelijk gebruik maken 
van PC en home printer. De verwachting voor 2004 is 
dat door de bredere beschikbaarheid van digitale kiosken 
(bestelstations zoals de Pixbox), het aantal afdrukken van 
digitale opnamen kan verdubbelen.
Naast de evolutie van de digitale fotografie is ook de 
eerder ingezette beweging naar meer gedecentraliseerde 
afdrukcentrales verder geëvolueerd in 2003. Beide evolu-
ties hangen trouwens samen. Meer en meer vakfotografen 
beslissen tot de opstelling van een digitaal minilab in hun 
winkel om een gepaste oplossing te kunnen aanbieden aan 
de “digitale gebruiker”. In het Nederlandse kanaal van de 
vakfotografen vertegenwoordigt het photofinishing-volume 
via minilab al meer dan 50% van het totaal. In het Belgi-
sche kanaal van de vakfotografen is het aandeel van minilab 
in 2003 toegenomen van 20% naar ongeveer 30%.

Spector en in de markt

Voor fotogebonden hardware en accessoires situeert Spector zich 
in het kanaal van de zelfstandigen, die ongeveer 40% van 
de markt vertegenwoordigen in België. In termen van het 
aantal aangesloten fotografen is Spector de onbetwiste lei-
der in het Belgische vaksegment. Ook in termen van omzet 
is Spector een topspeler binnen dit segment. Enkel Action 
Shop kan qua verkoopsomvang tot dezelfde categorie 
gerekend worden.

Op het vlak van photofinishing behoort Spector zonder twijfel 
tot de top 3 binnen het kanaal van de vakfotografen, met 
een onbetwist leiderschap in bepaalde regio’s. De belang-
rijkste andere centrale photofinishing-labs die voor de 
Belgische vakfotografen werken, zijn Litto Color (Kodak), 
Elka (onafhankelijk) en Presto Print (CeWe).
Dit specifieke marktsegment wordt gekenmerkt door 
een trouwe en actieve klantengroep, en is vrij stabiel. Het 
vertegenwoordigt ongeveer 40% van de totale Belgische 
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Spector
photofinishing-markt. Het Mail Order-segment is in België 
goed voor slechts 5% van de totale markt. Tot slot is er 
het segment in de “branchevreemde kanalen” (grootdis-
tributie, krantenwinkels, benzinestations) dat naar raming 
55% van de totale markt in België vertegenwoordigt. 
Spector is bewust nooit actief geweest in dit laatste markt-
segment in België, en heeft zich trouwens in 2001 om 
strategische redenen ook in andere landen uit dit segment 
teruggetrokken.

Spector gaat in 2004 ongeveer 200 

digitale kiosken (Pixbox) installeren bij 

de Spector fotospecialisten. Daardoor 

wordt het bereik van deze formule 

wezenlijk verbeterd. 

Retail-prestaties van Spector in 2003

De digitale kiosk die in de Spector winkels werd opgesteld, 
heeft in 2003 wel al bewezen een succesformule te zijn. In 
2003 vertegenwoordigden de digitale foto’s al 4,5% van 
het totaal aantal foto’s dat door de Spector fotospecialis-
ten werd verwerkt. Deze score werd behaald met nauwelijks 
40 kiosken. Daarom heeft Spector beslist om tegen Pasen 
2004 zowat 150 kiosken te installeren bij de Spector-foto-
specialisten. Tegen de tweede helft van 2004 moeten er 
ongeveer 200 kiosken bij de Spector-fotospecialisten in 
gebruik zijn.
Daarnaast heeft Spector in 2003 goed geanticipeerd op 

de verschuiving van centrale naar lokale photofinishing-
activiteiten. Bovendien heeft Spector ook sterk aan de 
kostenzijde gesleuteld. De marketingkosten voor 2003 
werden kritisch bekeken, en de minder rendabele photo-
finishingproducten werden reeds eind 2002 uit het gamma 
geschrapt. Deze aanpak heeft tot een verbeterde marge 
geleid in 2003.
Voor Positif-Filmobel was 2003 een overgangsjaar. Begin 
2003 werden de activiteiten die nog in Aartselaar waren 
gevestigd, geïntegreerd in de Filmobel-vestiging te Vorst. 
Dit bracht op korte termijn een aantal aanpassingen mee, 
maar zal op langere termijn tot een betere kostefficiëntie 
leiden.  Aangezien het handelsfonds van Positif photo-
Group pas sinds november 2003 werd overgenomen door 
Filmobel, werd de organisatie in 2003 nog in hoofdzaak 
geconfronteerd met de noodzakelijke organisatorische 
aanpassingen, terwijl de voordelen zich nog niet meteen 
hebben gemanifesteerd.
De gecombineerde omzet van Spector-Filmobel-Positif is 
in 2003 slechts met iets meer dan 5% gedaald, terwijl 
marktanalisten ervan uitgaan dat de Belgische photo-
finishingmarkt in 2003 is gedaald met meer dan 10%. Het 
bedrijfsresultaat van Spector is verbeterd ten opzichte van 
2003. Gezien de impact van de integratie met Filmobel en 
Positif is het gecombineerde bedrijfsresultaat van Spector-
Filmobel-Positif beïnvloed door eenmalige kosten.

Verwachtingen voor Spector

Spector wil in België en Nederland een tweeledig actieplan 
volgen: 
1) anticiperen op de trend naar lokaal foto’s afdrukken 

(on-site printing)
2) omzet uit digitale photofinishing versnellen. 
Spector zal dus verder inspelen op het stijgende succes van 
de minilabs. Deze toestellen maken het mogelijk om foto’s 
ter plekke, in het winkelpunt, te ontwikkelen en binnen het 

uur de fotoafdrukken aan de consument te bezorgen.  
Spector heeft een aantrekkelijke “klikformule” ontwikkeld, 
waarbij de fotograaf een vergoeding per “klik” (per fotoaf-
druk) betaalt voor een totale dienstverlening. Digitale mini-
labs zullen gekoppeld worden aan de Pixbox-kiosk, waarmee 
de consument zijn bestelling in het winkelpunt kan voorbe-
reiden. Zoals reeds eerder gemeld, beoogt Spector in 2004 
niet minder dan 200 Pixbox-kiosken in gebruik te hebben. 
Een deel van deze Pixbox-stations is door de Spector foto-
graaf aangekocht. De ervaring uit 2003 met de Pixbox wees 
dat, zelfs bij een matige benutting, de terugverdientijd ge-
middeld slechts zes maand bedraagt. Daarom heeft Spector 
beslist om een deel van de nieuwe Pixbox-kiosken zelf te 
financieren teneinde het installatieritme te helpen opdrijven. 
De financieringskost wordt verrekend aan de fotograaf via 
de verkoopprijs voor photofinishing.
Daarnaast zal Spector in het voorjaar van 2004 een nieuwe 
versie van de alom gekende “Spector-kaart” introduceren. 
Eén van de vele klassieke voordelen voor de Spector-kaart-
houder bestond erin dat hij gratis een nieuw filmpje ont-
ving, telkens hij een filmpje inleverde voor ontwikkeling bij 
een Spector-fotospecialist. Deze formule heeft zijn succes 
afdoende bewezen. Met de nieuwe Spector-kaart blijft dit 
voordeel behouden. Maar er komt nu ook een evenwaardig 
voordeel voor de kaarthouder die foto’s neemt met een 
digitaal toestel. Op vertoon van de Spector-kaart, zal de 
consument nooit de opstartkosten hoeven te betalen voor 
een bestelling van 30 of méér digitale fotoafdrukken. Dit 
voordeel zorgt ervoor dat Spector met de totaalprijs voor 
een bestelling heel competitief gepositioneerd wordt op 
de markt. Bovendien kunnen de Spector klanten rekenen 
op digitale foto’s van de hoogste kwaliteit – verwerkt op 
de meest hoogtechnologische machines (Cyra, Frontier) en 
afgedrukt op echt fotochemisch papier.
In 2004 moet de integratie Positif-Filmobel volledig ver-
werkt zijn, waardoor er ook hier een resultaatsverbetering 
wordt verwacht.
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Mail Order

Relatiemarketing

Wie postorder zegt, zegt ook relatiemarketing. Dat vereist 
een jarenlange expertise, gekoppeld aan een doeltreffend 
databanksysteem. Bij database marketing gaat het niet om 
het vervullen van eenmalige bestellingen, maar om het 
uitbouwen van langdurige klantenrelaties. 
Bij elke binnengekomen nieuwe bestelling tekent het pro-
fiel van elke klant zich steeds scherper af. Op die manier 
verkrijgen onze postorderorganisaties na verloop van tijd 
een duidelijk inzicht in het bestelgedrag van elke klant. Dat 
maakt het mogelijk om hem de gepaste aanbiedingen te 
versturen, op het meest geschikte moment.

De waarde van deze langdurige klantenrelaties kan ook ef-
fectief worden berekend. Met onze expertise is het relatief 
nauwkeurig te voorspellen wat het totale zakencijfer per 
klant is over een periode van bijvoorbeeld vijf jaar. Dit 
noemen wij de “Life Time Value”.
De hoogte van de Life Time Value van de bestaande post-
orderklanten geeft meteen aan welk bedrag er kan geïnves-
teerd worden om een nieuwe klant te rekruteren. 

De markt vandaag en morgen

Aanvankelijk beperkten alle Mail Order-organisaties zich 
tot de analoge photofinishing. Met de opkomst van 
de digitale fotografie hebben de meeste spelers, net als 

Spector, hun activiteiten ook verbreed tot het internet 
(web-to-post).  
Op het vlak van analoge photofinishing vormt Mail Order 
een relatief klein segment van de totale West-Europese 
markt. Het betreft een “matuur” marktsegment, waarin zich 
een consolidatiegolf aandient. De West-Europese markt ver-
tegenwoordigt naar schatting een jaaromzet tussen de EUR 
250 miljoen en EUR 300 miljoen. Sommige marktanalisten 
verwachten voor 2004 een voortgezette daling van het 
aantal films dat voor ontwikkeling wordt ingediend – met 
gemiddeld 15%. Deze analisten verwachten dat de omzet 
minder sterk zal dalen: enerzijds omdat het prijspeil beter 
beschermd is in dit segment dan in de grootdistributie, 
anderzijds omdat er ook aanvullende omzet wordt gerea-
liseerd met aanverwante producten zoals het digitaliseren 
van analoge foto’s op VCD.

Spector in de markt

Vanwege de vereiste expertise op het vlak van database 
marketing, is er slechts een beperkt aantal spelers van 
belang. Binnen West-Europa is er naast Spector Photo 
Group slechts één grote mededinger met grensoverschrij-
dende activiteiten – Fotolabo Club. Daarnaast bestaan er 
voornamelijk nationale ondernemingen.

Landen waarin Spector 
actief is in Mail Order

Aandeel van 
Mail Order 
in de totale 
markt

Aandeel van 
Spector in dit 
segment

Marktpositie 
binnen het 
Mail Order-
segment

Merknaam  
Spector 

Spector  
laboratorium 

België 6% 50% 1 Maxicolor Wetteren (B)

Nederland 1% 99% 1 Maxicolor Wetteren (B)

Frankrijk 4% 70% 1 ExtraFilm 
Maxicolor

Wetteren (B) 
Munster (F)

Denemarken 4% 63% 1 ExtraFilm Tanumshede (Zwe)

Finland 28% 8% 2 ExtraFilm Tanumshede (Zwe)

Noorwegen 38% 22% 1 ExtraFilm Tanumshede (Zwe)

Zweden 33% 36% 1 ExtraFilm Tanumshede (Zwe)

Zwitserland 40% 11% 3 ExtraFilm Munster (F)

Bron: ramingen Spector Photo Group 

“Mail Order” is de Engelstalige term voor de postorderactiviteiten. Bij Spector worden weliswaar ook fotogebonden producten zoals ka-
dertjes, albums en fototoestellen via dit kanaal verhandeld, maar het leeuwenaandeel komt duidelijk uit photofinishing – zowel analoog als 
digitaal. De consument stopt zijn analoog filmpje of zijn digitale drager (geheugenkaart, CD,…) in een speciaal zakje. Via de post belandt 
het bij Spector die de beelden op het gewenste formaat afdrukt op fotopapier en vervolgens de bestelling met de post terugstuurt naar de 
eindc oto’s 
op via één van de websites van de groep, plaatst hier zijn bestelling, en ontvangt die bestelling thuis via de post. Het merk ExtraFilm is de 
speerpunt voor alle Mail Order-activiteiten van de groep. 

Omzetspreiding Mail Order-photofinishing

België-
Nederland Scandinavië

Zwitserland
Frankrijk
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Spector positioneert zich in deze markt met een zoge-
naamd “high frill”-concept. In dit concept ontvangt de con-
sument veel meer dan louter de fotoafdrukken die hij heeft 
besteld: een gratis filmpje, een fotoalbum, een geschenk,... 
Hij is dan ook bereid om een hogere prijs te betalen voor 
het totaalpakket waarin aanvullende goederen en diensten 
zitten vervat. Op deze manier differentieert Spector zich 
van zijn grootste concurrenten op de postordermarkt voor 
photofinishing. Zij passen immers een “low frill”-concept 
toe, waarbij elk aanvullend product, of elke aanvullende 
dienst, apart wordt aangerekend.
Dankzij dit concept bekleedt Spector de leidersplaats in 6 
van de 8 landen waar de groep in het postordersegment 
actief is. In de overige 2 landen heeft Spector Photo Group 
het voorbije jaar zijn marktaandeel kunnen uitbouwen. 
Meer dan de helft van de postorderomzet van de Spector-
groep wordt in Frankrijk, België en Nederland behaald, een 
derde in Scandinavië en een vijfde in Zwitserland.

Marktverruiming: van analoog naar digitaal; 
van photofinishing naar multimedia

De traditionele Mail Order-markt voor photofinishing is 
met de opkomst van het internet ook verruimd met een 
web-to-post segment. Het gaat eveneens om een klein 
marktsegment, een niche. Maar dit segment heeft het 
potentieel om verder te groeien, parallel met de verdere 
ontwikkeling van het internetgebruik. Dit groeipotentieel 
trekt veel gegadigden aan. Naast de “traditionele” photo-
finishers die zich op dit nieuwe terrein hebben begeven, zijn 
er ook talrijke ondernemingen die zich uitsluitend op het 
“web-to-post” model toeleggen. Vandaag zijn Colormailer, 
Photoways en Pixum bijvoorbeeld belangrijke spelers in 
West-Europa, naast Spector (via het merk ExtraFilm). In 
2003 nam Spector ook de website Wistiti.fr over, die met 
een karakteristiek concept eveneens op deze markt actief is 
–  voornamelijk in Frankrijk.

Parallel met de evolutie van web-to-post photofinishing, 
ontwikkelt zich ook een web-to-post markt voor foto-
gebonden producten, zoals camera’s en accessoires. De 
belangrijkste webshop in West-Europa is Nomatica, die zich 
vooral tot de Franse markt richt. Volgens het marktonder-
zoekbureau IDC is het aantal van deze webshops in Frank-
rijk aangegroeid van 10.700 in 2000 tot 20.700 in 2002. 
Een ander onderzoeksbureau, The Benchmark Group, raamt 
de totale omzet van deze winkels op EUR 685 miljoen in 
2 000 en op EUR 2 350 miljoen in 2002. Het merendeel 
van de ExtraFilm-websites hebben eveneens een webshop-
module, die in de toekomst nog verder zal uitgebouwd 
worden. Ook deze specifieke markt staat vandaag nog min 
of meer in de kinderschoenen, maar kan potentieel nog 
sterk groeien.

Vandaag is de gezamenlijke omzet van de postorder-
organisaties van de Spector-groep in grote lijnen als volgt 
samengesteld:
• Analoge photofinishing 94%
• Digitale photofinishing 3%
• Fotogebonden producten e.a. 3%

Prestatie van Spector in het Mail Order- 
segment in 2003: beter dan de markt

De omzet van Spector in het Mail Order-segment heeft dus 
quasi volledig betrekking op photofinishing. De eerste twee 
trimesters van 2003 konden de postorderorganisaties van 
Spector hun volumes voor analoge photofinishing nog met 
1,5% opdrijven – tegen de dalende markttrend in. Vanaf het 

derde trimester werd de algemene markttrend ook merk-
baar bij de postorderorganisaties van Spector. Op jaarbasis 
is het aantal verwerkte, analoge films met 4% gedaald ten 
opzichte van 2002. Verschillende bronnen ramen dat de 
totale West-Europese markt voor analoge photofinishing in 
diezelfde periode echter met 8% tot 12% zou gedaald zijn. 

De postorderorganisaties van Spector hebben de daling 
van de analoge films grotendeels kunnen opvangen door 
nieuwe producten te verkopen. Voor het tweede opeen-
volgende jaar konden de postorderorganisaties meer 
analoge filmpjes voor hun klanten scannen en op VCD 
plaatsen (+15%). Vooral het totaalpakket “ontwikkeling+foto-
afdrukken+VCD”  kende succes. Daarnaast kenden ook de 
digitale prints een voortgezette groei: +349% in volume en 
+264% in omzet ten opzichte van 2002. 

Toch vertegenwoordigen digitale producten nog altijd maar 
2,66% van de omzet van de postorderorganisaties in de 
groep. Bij de publicatie van de resultaten over het derde tri-
mester 2003 bleek al dat er een zekere inlooptijd is vereist 
vooraleer de photofinishing-websites op kruissnelheid kun-
nen komen. Ondertussen testen de postorderorganisaties 
ook andere manieren waarop de consument zijn digitale 
beelden naar Spector kan sturen om er fotoafdrukken van 
te laten maken. Het betreft onder andere het DigitOrder. 
Dit is een software waarmee de consument zijn digitale 
foto’s op een CD kan plaatsen samen met zijn bestelling. De 
CD wordt dan in het traditionele postzakje naar Spector 
verstuurd. Daarnaast zal Spector ook een postorderkiosk 
uittesten – een bestelstation waarmee de consument zijn 

in EUR miljoen Omzet EBIT EBITDA Netto cashflow 

2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002

Mail Order 115,4 120,3 12,8 14,4 29,3 31,0  28,5 29,4

Mail Order
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digitale beelden kan doorsturen naar het postorderlab, dat 
de afdrukken maakt.
Omdat bij photofinishing de capaciteitsbenutting een vrij 
belangrijke rol speelt, blijft het bedrijfsresultaat iets meer 
achter op de omzet. Bedrijfskasstroom en nettokasstroom 
zijn grosso modo met eenzelfde bedrag geëvolueerd als het 
bedrijfsresultaat, aangezien de afschrijvingen van de investe-
ringen in marketingprospectie op peil zijn gebleven.

Vooruitzichten voor de Mail Order- 
organisaties van Spector

Op het vlak van de analoge photofinishing verwachten sec-
torwaarnemers dat het aantal te verwerken films in Europa 
verder zal dalen met gemiddeld 15%. Deze daling zou zich 
ook in 2005 en 2006 doorzetten, waarna er een zekere 
stabilisering zou optreden. Dergelijke wijzigingen zullen 
ongetwijfeld een verdere consolidatiebeweging op gang 
brengen. Spector wil hierin een actieve rol spelen binnen 
het postordersegment in Europa. Vooral kleinere, nationale 
spelers zouden op korte termijn onder druk komen, 
waardoor zij mogelijk open staan voor het idee om hun 
klantenbestanden over te laten. Alhoewel er vandaag even-
wel geen concrete gesprekken aan de gang zijn, onderzoekt 

Spector in welke mate de nodige middelen voor deze stra-
tegie beschikbaar kunnen gemaakt worden. Deze strategie 
zou de volumes op peil houden, en zelfs doen toenemen. 
Dit zou tot een betere capaciteitsbenutting in de labs 
leiden, waardoor ook de rentabiliteit zou verbeteren.

Anderzijds beoogt de groep om de omzetgroei uit digitale 
photofinishing te versnellen. Daarom zijn de postorderorgani-
saties in 2004 al gestart met het testen van andere manie-
ren dan “web-to-post” waarop de consument zijn digitale 
beelden naar Spector kan sturen. Daarnaast wordt er in het 
lab te Wetteren een automatische lijn voor digitale photofi-
nishing geïnstalleerd, die nieuwe mogelijkheden biedt.

Toch voorziet Spector dat de voortgezette groei uit 
digitale photofinishing de eerstkomende twee jaar nog 
niet helemaal zal volstaan om de omzetdaling van analoge 
photofinishing te compenseren. Daarom wil Spector het 
productassortiment van zijn postorderorganisaties (inclusief 
hun web-to-post activiteiten) stapsgewijze verbreden naar 
fotogebonden producten en multimediadiensten. Ook de 
ontwikkelingen op het vlak van “camerafoons” zullen op de 
voet gevolgd worden. 

Mail Order
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Andere activiteiten

De markt

De markten waarop Sacap, Fotronic en FLT opereren, wor-
den getekend door de overgang van analoge naar digitale 
fotografie en de impact hiervan op de photofinishing-acti-
viteiten. Aanvullend speelt voor elk van deze entiteiten een 
aantal specifieke factoren.

Sacap France 
Het kanaal van de zelfstandige fotograaf staat in Frankrijk 
onder druk. Dit heeft slechts voor een deel met de op-
komst van de digitale fotografie te maken. Maar daarnaast 
is het voorbije jaar de uitgestelde consolidatiebeweging 
op de Franse fotomarkt in sneltempo op gang gekomen. 
Tegelijk voerden de Franse grootdistributieketens de druk 
op de prijzen voor photofinishing op. Bijgevolg hebben alle 
toeleveranciers (Embetec,…) van dit kanaal een moeilijk 
jaar achter de rug. Sacap is echter bewust niet ingestapt in 
een neerwaartse prijzenspiraal. Daardoor zag Sacap zijn om-
zet tot iets meer dan een derde van in 2002 terugvallen. 
Tegelijk werden het productassortiment en de organisatie 
grondig herzien. Hierdoor moet Sacap zich in staat tonen 
om in 2004, zelfs met de verlaagde omzet, licht winst-
gevend te zijn.

FLT
Ook de Italiaanse photofinishing-markt wordt nog in 
hoofdzaak bepaald door zelfstandige fotografen. Alhoewel 
ook hier op termijn een consolidatiebeweging op gang zal 
komen, wordt hier een geleidelijkere overgang verwacht 
dan in Frankrijk. FLT verbreedt stapsgewijze zijn netwerk 
van klanten en neemt ook verschillende initiatieven op het 
vlak van digitale photofinishing.

Fotronic
Enerzijds is Fotronic vooral actief in Afrika, Oost-Europa, 
Zuid-Amerika en bepaalde Aziatische landen – precies die 
regio’s waarvoor marktanalisten nog groeimogelijkheden 
zien voor analoge fotografie.
Anderzijds hangt de markt waarop Fotronic actief is sterk 
af van de dollarkoers. Fotronic koopt het merendeel van 
zijn goederen aan in euro, maar verkoopt hoofdzakelijk op 
dollarmarkten. Daarnaast hebben politieke gebeurtenissen 
en fenomenen zoals SARS eveneens een directe, weliswaar 
relatief kleine, invloed op de activiteiten van Fotronic. 

Deze factoren maken dat Fotronic een opportunistische 
strategie dient te volgen. 

Andere activiteiten - 2003

De situatie voor de andere activiteiten van Spector Photo 
Group werd in 2003 in sterke mate bepaald door de 
groothandels- en exportorganisaties Sacap (Frankrijk) 
en Fotronic. Sacap heeft in 2003 zijn organisatie en zijn 
productassortiment aangepast aan de gewijzigde positie 
binnen de Franse markt van de vakfotografen, en moet 
in 2004 terug een lichte winst kunnen optekenen. De 
exportorganisatie Fotronic werd in 2003 geconfronteerd 
met een zwakke dollar, die zwaar woog op de competi-
tieve slagkracht. Fotronic heeft zich doelbewust niet laten 
meeslepen in een neerwaartse prijzenspiraal, ook al had dit 
een impact op het omzetniveau. Reeds bij de publicatie van 
de halfjaarcijfers wees Spector Photo Group er daarom 
op dat men voor 2003 rekening diende te houden met 
een omzet uit andere activiteiten die beduidend lager zou 
uitkomen dan in 2002.
Deze omzetdaling heeft zich ook vertaald naar het be-
drijfsresultaat. De bedrijfskasstroom ligt dan weer hoger 
dan in 2002. Dit komt hoofdzakelijk door het aanleggen 
van voorzieningen voor voorraden en klanten bij zowel 
Sacap France als Fotronic, en voor ontslagvergoedingen 
ten gevolge van de stopzetting van de afdeling minilab 
bij Sacap France. Ook de nettokasstroom is beter dan in 
2003, mede door de verminderde interestlasten.

in EUR miljoen Omzet EBIT EBITDA Nettocashflow 

2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002

Andere activiteiten 20,3 32,3 -4,0 -3,3 4,7 4,5 -2,3 -5,4

Binnen het rapporteringssysteem van Spector Photo Group verwijst de term “andere activiteiten” naar de volgende organisaties:
• Corporate (de ondersteunende diensten vanuit het hoofdkwartier, onder andere op het vlak van ICT)
• DBM Color (het photofinishing-lab in Wetteren, België, dat in hoofdzaak als interne toeleverancier optreedt voor zowel de Belgische 

commerciële entiteiten van de groep als de Franse postorderdochter ExtraFilm)
• Fotolabore Tagliabue (FLT: een organisatie waarin de groep een participatie van 51% aanhoudt en die photofinishing verzorgt voor een 

netwerk van klanten in Noord-Italië)
• Sacap France (distributie naar zelfstandige Franse fotografen van een brede waaier van fotogebonden producten)
• Fotronic (export van photofinishing-grondstoffen en uitrusting, hoofdzakelijk naar markten buiten West-Europa).
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“Navigating the Future”

De multimediawereld krijgt vorm

De media groeien naar elkaar toe
De technologie ontwikkelt zich razendsnel. Vroeger werd 
een fototoestel ontwikkeld om foto’s te nemen, en diende 
een telefoon om mee te telefoneren. Maar in de toekomst 
zullen er verschillende gebruiksfuncties in één en hetzelfde 
“multimediatoestel” worden gestopt. De opkomst van de 
“camerafoons” is daarvan een eerste illustratie. Deze ten-
dens zal veel meer gebruiksmogelijkheden bieden. 

De “digitale consument” zoekt totaaloplossingen
De consument wil al die nieuwe gebruiksmogelijkheden 
ook daadwerkelijk benutten. Maar hij zal eisen dat het 
gebruik van deze mogelijkheden ook supergebruiksvrien-
delijk is. De consument van morgen zoekt naar complete 
oplossingen. Vandaag moet de consument die producten 
en diensten nog bij verschillende aanbieders zoeken, en 
ze vervolgens zelf op elkaar afstemmen. De Spector-groep 
heeft alles in huis om hiervoor een “complete oplossing” 
te ontwikkelen.

De consument gebruikt meerdere winkelkanalen tegelijk
De doorsneeconsument wordt steeds minder trouw aan 
één bepaald winkelkanaal. In toenemende mate wil de con-
sument om het even waar, en op elk moment van de dag, 
een oplossing voor elk probleem. Om daaraan tegemoet 
te komen, moeten die oplossingen via meerdere manieren 
worden aangeboden: via winkelpunten, het internet of de 
post… of via een combinatie van al het vorige. De Spector-
groep is vandaag al in al deze kanalen actief.

Spector profileert zich als multimediabedrijf

In functie van de hierboven beschreven trends heeft 
Spector Photo Group zich de opdracht gesteld om de 
beste oplossingen voor de eindconsument aan te bieden 
op het vlak van beeldcommunicatie en multimediatoepas-
singen. Voor deze opdracht stelt Spector de eindconsu-
ment in zijn vrijetijdsbesteding centraal, en zal de groep 
ernaar streven om directe en bevoorrechte relaties uit te 
bouwen met de eindconsumenten via verschillende kanalen 
en partners. Spector zal zich hierbij concentreren op de 
Europese markt.

De hierboven beschreven evoluties bieden velerlei groei-
kansen voor een gediversifieerde groep zoals Spector. Spec-
tor wil deze groei verwezenlijken door vanaf de bestaande 
platformen te vertrekken. Enerzijds gaat het om de Mail 
Order-activiteiten van de groep, die vandaag hoofdzakelijk 
zijn opgebouwd rond photofinishing. Anderzijds vormen 
de Retail-activiteiten van de groep een sterk platform, 

waarbij het Photo Hall Multimedia-concept en het aanbod 
aan consumentenelektronica centraal staan. 
 
Groeien vanaf het Mail Order-platform

De analoge photofinishing-markt zal weliswaar dalen, maar nooit 
helemaal verdwijnen
Algemeen wordt aangenomen dat er het voorbije jaar 
in de wereld tussen 8% en 12% minder analoge filmpjes 
werden ontwikkeld en afgedrukt op fotopapier. Volgens 
GfK zou het aantal afdrukken van analoge films tussen 
2003 en 2008 met 26% dalen, om daarna te stabiliseren. 
De “analoge markt” zou dus niet geheel verdwijnen, en zelfs 
nog lange tijd substantieel blijven.

 De “digitale consument” maakt méér foto’s…
Volgens GfK zou de doorsneeconsument met een digitaal 
fototoestel ongeveer 400 beeldopnamen maken per jaar. 
Met een traditionele “film”-camera worden er jaarlijks 
slechts 150 foto-opnamen gemaakt. GfK meent dat het 
aantal foto-opnamen (analoog en digitaal tezamen) zal 
stijgen van 115 miljard in 2002 naar 215 miljard in  2008. 
De opkomst van de “camerafoon” zou deze trend volgens 
velen alleen maar versterken.

Sinds eind 2001 kennen de groepsactiviteiten een sterkere diversificatie. De kleinhandel van multimediaproducten en consumentenelektronica 
weegt sindsdien zwaarder door, en vertegenwoordigt samen met de andere niet-photofinishing-activiteiten ongeveer 63% van de groeps-
omzet. In 2003 werd 37% van de totale groepsomzet van Spector gepuurd uit photofinishing. Met de diversificatie van de activiteiten is 
Spector ideaal geplaatst om volop te kunnen inspelen op de nieuwe mogelijkheden die ontstaan op het vlak van multimedia.

Evolutie van de volumes voor film & analoge photofinishing in West-Europa

Bron : Kodak ramingen 2003, EPI december 2003

Raming van het aantal foto-opnamen door consumenten

Bron : Photofinishing News 2003



30 Verslag Raad van Bestuur Spector Photo Group

“Navigating the Future”
… en hij drukt een groot deel van die digitale foto’s ook af
Volgens NPD Techworld wenst 80% van de  “digitale 
consumenten” ook afdrukken te maken van zijn foto’s. 
GfK meent dat het aantal afdrukken van digitale foto’s zal 
stijgen van 3 miljard in 2000 tot 68 miljard in 2008.
 
… maar de consument zoekt nog naar gepaste oplossingen
Nagenoeg iedereen gaat ervan uit dat vandaag een groot 
deel van deze beelden op een “home printer” worden 
afgedrukt – 90% volgens GfK, 68% volgens PMA. 
Alhoewel de percentages al eens durven verschillen 
naargelang de bron, is er toch een consensus over de 
te verwachten trends. Steeds meer consumenten zouden 
andere oplossingen dan “home printing” ontdekken om 
hun digitale foto’s af te drukken – goedkopere, kwalitatief 
betere en vooral eenvoudiger te gebruiken oplossingen. 

De markt voor digitale en analoge fotoafdrukken zal zich herstellen 
De hierboven beschreven trends maken dat de huidige 
volumedaling volgens vele marktonderzoekers tegen 2008 
terug zal zijn goedgemaakt.

Op korte termijn wil Spector een actieve rol spelen in de consoli-
datie van de sector
De komende twee jaar zal de daling van de analoge photo-
finishing-markt ertoe leiden dat vooral kleinere, nationale 
spelers in het postordersegment onder druk komen. Spec-
tor onderzoekt in welke mate de nodige middelen beschik-
baar kunnen gemaakt worden, om deze activiteiten over te 
nemen. Deze strategie beoogt de volumes minstens op peil 
te houden in een dalende markt, terwijl een volumestijging 
kan gerealiseerd worden wanneer de markt terug aantrekt.

Groei door digitale producten
Anderzijds beoogt de groep om de omzetgroei uit digitale 
photofinishing te versnellen. Spector zal daartoe meerdere 
oplossingen ontwikkelen waarmee de onderneming de 
complexiteit voor de eindconsument op zich neemt. Het 
gaat onder andere om digitale kiosken (bestelstations), 
gebruiksvriendelijke photofinishing-websites en de 
DigitOrder-software waarmee de consument off-line zijn 
bestelling kan voorbereiden vanuit de huiskamer. Ook 
de ontwikkelingen op het vlak van “camerafoons” bieden 
nieuwe mogelijkheden. 

Groei door het aanbieden van totaaloplossingen
Vandaag puren de postorderorganisaties van Spector 
nog meer dan 90% van hun omzet uit fotoafdrukken op 
standaardformaat. Digitale beelden kunnen echter op veel 
meer manieren gevaloriseerd worden: op fotopostkaarten, 
in fotokalenders, op T-shirts, mouse pads, enzovoort. On-
der het motto “doe méér met uw foto’s” wil Spector ook 
aanvullende omzet genereren. 
De bestaande foto-websites kunnen daarbij een spilfunctie 
vervullen. Spector wil de consument naar deze sites aan-
trekken door hen de mogelijkheid aan te bieden om gratis 
hun digitale beelden op te slaan – onbeperkt in aantal, 
en onbeperkt in tijd. Vanop deze sites kunnen ze dan de 
hierboven vermelde producten on-line bestellen, maar 
ook fototoestellen, fotokaders, albums en noem maar op. 
Het gamma hoeft zelfs niet beperkt te blijven tot fysieke 
producten, maar kan ook uitgebreid worden naar diensten 
zoals albumbeheer, fotobewerking en beeldcommunicatie. 

Groei door partnerships
De foto-websites met gratis opslagmogelijkheden zullen 
ook meer bezoekers aantrekken (“traffic” genereren). Dat 
zal deze sites ook voor partners aantrekkelijk maken als 
plaatsen waarop zij aanwezig willen zijn. In het recente 
verleden heeft de Spector-groep al partnershipprojecten 
afgesloten met Vodaphone in Zweden (MMS-foto’s),  
Proximus in België (MMS-foto’s), MSN België (on-line 
photofinishing), Canon Europe (on-line photofinishing). 
Spector is ook partner in het project IDTV (Interactieve 
Digitale Televisie in Vlaanderen). 

Groeien vanaf het Retail-platform

Groei door nieuwe productintroducties
In elk van de vier productcategorieën waarin Photo Hall 
actief is, worden de komende jaren enorme groeikansen 
voorspeld. Binnen de categorie “foto” is de verkoop van 

Raming voor 2008 van het aantal fotoafdrukken wereldwijd

Bron : Photofinishing News 2003

Op welke manier wil de consument digitale foto’s afdrukken ?
Bronnen :   
- huidig gedrag en voorkeur : Kodak ramingen 2003 - EPI December 2003 
- raming 2008 : Centric Consultants Ltd. (UK) - FotoMarkt Februari 2004
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digitale camera’s reeds in 2003 ingezet. Vandaag zou 
ongeveer 20% van de West-Europese huisgezinnen al een 
digitale camera bezitten, maar men verwacht dat de pene-
tratiegraad tot 75% zal aangroeien. Binnen de categorie 
“telecom” voorspellen marktanalisten een ware “boom” 
voor de verkoop van camerafoons en andere mobiele 
apparaten met meerdere gebruiksfuncties. De doorsnee 
consument zou dergelijk toestel gemiddeld om de twee 
jaar vervangen door een nieuw model. De categorie “PC” 
zou kunnen genieten van de trend naar “mobile compu-
ting”. “Elk gezin zijn home computer”, zou niet langer de 
streefnorm zijn. Trend watchers voorzien per huisgezien 
meerdere, draagbare PC’s. Tot slot is er de categorie  
“Audio-Visual”. Niet alleen verwacht men hier de vervan-
ging van de televisietoestellen met beeldbuis door vlak-
scherm-TV’s. Bovendien zouden de talrijke videorecorders 
binnen afzienbare tijd het veld ruimen voor DVD-recorders.

Al deze nieuwe producten zullen binnenkort in het bereik 
van het brede publiek komen. 

Groei door nieuwe winkelopeningen in bestaande markten
Photo Hall wordt gekenmerkt door een sterk concept, 
een gesmeerde organisatie en een kostefficiënte logistiek. 
Dergelijk platform kan nog rendabeler gemaakt worden 
door een verbeterde schaalgrootte. In België is er nog 
plaats voor een twintigtal nieuwe winkelpunten. Het Groot-
Hertogdom Luxemburg is al verzadigd, maar in de regio 
Elzas-Lotharingen wordt dit jaar onderzocht of er nog 
ruimte is om nieuwe winkels te openen. In Hongarije zijn 
al een 30-tal winkels volledig conform met het Photo Hall 
concept, zoals het in België is ontwikkeld. 

Op korte termijn kunnen nog 10 andere winkels in Hon-
garije deze omschakeling maken. De resterende Hongaarse 

winkels zijn onder andere omwille van hun kleine verkoop-
oppervlakte niet geschikt voor het Belgische concept.

Groei door nieuwe geografische markten aan te boren
De recente oefening in Hongarije heeft bewezen dat het 
Photo Hall-concept ook in andere landen dan België 
succesvol kan zijn. Daarom wordt een intrede in nieuwe 
geografische markten evenmin uitgesloten. Spector wenst 
hiervoor evenwel geen “greenfield”-aanpak te volgen, 
waarbij alleen nieuwe winkels zouden geopend worden. De 
groep zoekt veeleer naar opportuniteiten om een beperkte 
aanwezigheid in de markt te verwerven door kleinere 
ketens van bestaande winkels over te nemen, en vanaf dat 
platform vervolgens door te groeien. Op die manier kan 
het organisatorische en logistieke apparaat gelijke tred 
houden met de marktexpansie.

Conform de richtlijnen van het CESR (Committee of the European 
Security Regulators) en van de CBFA (Commissie voor het Bank-, 
Financie- en Assurantiewezen) volgt hier een beknopt overzicht van 
de aanpak die Spector volgt voor de omschakeling naar IAS/IFRS.

Planning voor omzetting
Spector Photo Group zal als beursgenoteerde onderne-
ming aan de wettelijke verplichting voldoen om vanaf 
2005 te rapporteren volgens de IAS/IFRS-normen.

Enkel indien praktisch haalbaar zal er in het jaarverslag 
2004 een eerste kwantitatieve impact van de overgang 
naar IAS/IFRS gepubliceerd worden.

Aangezien de onderneming op kwartaalbasis haar resul-
taten publiceert, zal de eerste, al vaststaande, publicatie 
volgens de IAS/IFRS-normen betrekking hebben op de 
resultaten van het eerste kwartaal 2005.

Bij de publicatie van de resultaten over het eerste kwartaal 
2005 zullen er vergelijkende cijfers opgenomen worden 
voor :

• Eerste kwartaal 2005 : IFRS
• Eerste kwartaal 2004 : IFRS
• Eerste kwartaal 2004 : Belgian GAAP 
• Eerste kwartaal 2003 : Belgian GAAP 

Dezelfde vergelijking zal gebruikt worden bij de andere 
publicaties van de (tussentijdse) resultaten in 2005. Ook in 
het jaarverslag 2005 zal de vergelijking worden getrokken 
op deze basis.

Voortgang
Spector Photo Group heeft reeds in 2002 een interne 
werkgroep opgericht om de omzetting van Belgian GAAP 
naar IAS/IFRS voor te bereiden. In de loop van 2003 heb-

ben de financiële afdelingen in de verschillende eenheden 
van de groep hiervoor een op maat geknipte opleiding 
gevolgd. Ook de computersystemen die bij de verwerking 
volgens IAS worden gebruikt, zijn hierop voorzien. Deze 
voorbereiding maakt dat Spector Photo Group kan stellen 
dat de onderneming technisch klaar is om de omzet-
ting uit te voeren volgens het schema dat hierboven is 
samengevat.

Belangrijkste wijzigingen
Het zou binnen het bestek van dit document te ver leiden 
om alle wijzigingen tussen Belgian GAAP en IAS/IFRS op 
te sommen en toe te lichten.  Gezien bepaalde onduidelijk-
heden die er nog heersen, heeft de Raad van Bestuur nog 
geen concreet formeel advies ontvangen van het College 
van Commissarissen. Bijgevolg oordeelt de Raad van  
Bestuur dat het te voorbarig is om momenteel de moge-
lijke impact van de IAS/IFRS-invoering te schetsen. 

“Navigating the Future”
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COMMENTAAR

ACTIVA (in EUR ‘000 )

1. Oprichtingskosten
De wijzigingen in de oprichtingskosten zijn te 
verklaren door de afschrijvingen à rato van 
20%.

2. Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa omvatten 
hoofdzakelijk de investeringen in 
uitbreidingsmarketing door de 
postorderbedrijven. De uitbreidingsmarketing 
is uitsluitend naar zorgvuldig nieuw gekozen 
doelgroepen gericht en vertegenwoordigt 
de aanschaffingswaarde van nieuw cliënteel. 
Vermits dit nieuw aangetrokken cliënteel 
het toekomstige rendement van de 
postorderbedrijven vertegenwoordigt, worden 
de uitbreidingsinvesteringen in marketing 
(en niét de onderhoudsinvesteringen in 
marketing) geactiveerd als immateriële vaste 
activa. Ze worden pro rata over vier jaar 
afgeschreven. Een restwaarde van 15% blijft 
als actief gehandhaafd gezien de onbeperkte 
“levensduur” van het verworven cliënteel. 
Met het oog op de invoering van IAS/IFRS, 
werd een evaluatie van dit systeem in 2003 
aangevat. Het college van commissarissen 
heeft op het moment van de redactie van 
deze tekst nog geen conclusies terzake aan de 
Raad van Bestuur overgemaakt.

In 2003 bedraagt de investering in 
prospectiemarketing EUR 17 536 (‘000). Ook 
in 2002 en 2001 liggen deze investeringen op 
een vergelijkbaar niveau. De netto boekwaarde 
van de uitbreidingsmarketing bedraagt EUR 

47 822 (‘000) in 2003, EUR 44 827 (‘000) 
in 2002 en EUR 40 068 (‘000) in 2001. De 
restwaarde vertegenwoordigt ongeveer 55% 
van deze bedragen.

De overige immateriële vaste activa die 
door de groep zijn verworven, betreffen in 
2003 voornamelijk de overname van het 
handelsfonds van de sectorgenoot Positif 
photoGroup en de goodwill voor shops die
inherent zijn aan de Retail-activiteit. Andere in 
2003 verworven immateriële vaste activa
betreffen: kosten voor eigen ontwikkelings-
activiteiten van een nieuw webplatform voor 
de photofinishing websites van de groep, 
nieuwe concepten en producten, en een nieuw 
kassasysteem.

In 2002 is ook de investering in de interne 
ontwikkeling van de Pixbox opgenomen. De 
Pixbox is een digitale fotokiosk waarmee 
consumenten fotoafdrukken van hun digitaal 
opgenomen beelden kunnen bestellen.
In 2001 zijn de centrale investeringen voor 
het gebruik van software afgeschreven in 
functie van de activiteiten die eind 2001 aan 
Kodak werden verkocht.

Netto boekwaarde 31.12.2001   49 375
 Aanschaffingen  18 790
 Overige  178
 Afschrijvingen  (15 638)
Netto boekwaarde 31.12.02   52 705
 Aanschaffingen  19 153
 Overige  (720)
 Afschrijvingen  (16 545)
Netto boekwaarde 31.12.03   54 593

3. Consolidatieverschillen
De consolidatiegoodwill is het verschil tussen 
de aanschaffingswaarde van de betrokken 
participatie enerzijds en het evenredige 
deel van het eigen vermogen van de in de 
consolidatie opgenomen dochteronderneming 
anderzijds. Dit verschil wordt toegerekend aan 
activa- en passivabestanddelen waarvan de
waarde hoger of lager is dan de boekwaarde.
De wijziging van de consolidatieverschillen 
tussen 2001, 2002 en 2003 worden 
hoofdzakelijk verklaard door de jaarlijkse 
afschrijvingen van deze consolidatiegoodwill.
Voor 2003 dient ook de intrede in de 
consolidatiekring van Omninet te worden 
vermeld. Deze onderneming is de uitbater van 
de Franse fotoalbumwebsite www.wistiti.fr. 
die in november 2003 door de groep werd 
overgenomen.

Geconsolideerde jaarrekening 2003 
Activa  2003 2002 2001

1.  Oprichtingskosten  38  53  51

2. Immateriële vaste activa  54 593  52 705  49 375

3. Consolidatieverschillen  18 712  20 692  22 905

4. Materiële vaste activa  47 035  50 436  55 083

5. Financiële vaste activa  2 328  2 139  6 594

6.  Vorderingen op meer dan
 één jaar  7 076  7 826  2 430

7.  Voorraden  43 139  44 550  48 315

8.  Vorderingen op ten
 hoogste één jaar  48 208  51 636  65 946

9.  Geldbeleggingen  2 528  11 691  8 618

10. Liquide middelen  8 750  7 752  15 120

11.  Overlopende rekeningen  3 660  3 925  4 583

Netto boekwaarde 31/12/2003 31/12/2002 31/12/2001

ExtraFilm Zwitserland  1 500 1 633 1 768

ExtraFilm Frankrijk  1 305 1 524 1 745

ExtraFilm Scandinavië 5 254 6 212 7 171

Photo Hall (België, Luxemburg) 6 932  7 444 7 957

Andere 3 721  3 879 4 264

Totaal 18 712 20 692 22 905
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De goodwill ontstaan bij deze overname 
bedraagt EUR 236 (‘000).

4. Materiële vaste activa
Zowel in 2001, 2002 als 2003 daalt de netto 
boekwaarde van de materiële vaste activa 
doordat de afschrijvingen slechts gedeeltelijk 
gecompenseerd worden door nieuwe 
investeringen.
De investeringen hebben in deze driejarige 
periode hoofdzakelijk betrekking op twee 
grote categorieën: (1) uitbreidings- en ver-
vangingsinvesteringen in de photofinishingla
boratoria van de groep en (2) uitbreiding en 
herinrichting van de bestaande winkels in de 
Retail-divisie.
(1) De investeringen in de labs van de groep.
Het betreft de labs in Wetteren (België), 
Tanumshede (Zweden), Budapest (Hongarije) 
en Munster (Frankrijk). Spector is eigenaar 
van de drie eerste sites, en least het gebouw 
in Munster. De investeringen in 2003 
betreffen o.a. een automatische verpakkingslijn 
in Zweden. Een gedeelte van de investeringen 
in 2003 verloopt via leasingovereenkomsten, 
vandaar de stijging van de leasing en 
soortgelijke rechten. In 2003 zijn tevens 
bepaalde activa van het lab in Budapest 
verkocht, toen de analoge photofinishing 
voor Hongarije werd uitbesteed aan CeWe. 
Het gebouw en de uitrusting voor digitale 
photofinishing blijven behouden. In 2002 
en 2001 is geïnvesteerd in digitale minilabs 
voor de verschillende sites. Verder is er 
ook geïnvesteerd in het lab te Munster 
teneinde hier bijkomende volumes te kunnen 
verwerken nadat er in 2001 een aantal labs aan 
Kodak werden verkocht.
(2) De investeringen in de Retail-divisie
Quasi alle winkels van de Retail-divisie worden 

gehuurd. Het centrale gebouw van Photo 
Hall in Vorst (België) is wel eigendom van 
de groep. De investeringen betreffen dus 
hoofdzakelijk de inrichting van nieuwe winkels 
en renovatie van de inrichting in bestaande 
winkels – meestal onder het embleem van 
Photo Hall. Ook de investeringen in overige 
materiële vaste activa verwijzen in hoofdzaak 
naar de inrichting van deze winkels.
De voorbije drie jaar zijn er geen belangrijke 
belangen in andere ondernemingen genomen. 
Er zijn ook geen belangrijke investeringen in 
uitvoering. In het voorjaar van 2004 is een 
digitale photofinishing-lijn geïnstalleerd in het 
lab te Wetteren (België). Deze installatie wordt 
door Spector gehuurd en kan dus
niet als investering worden beschouwd. Deze 
financiering wordt volgens Belgian GAAP als 
een buitenbalans financiering gezien.
De onderneming heeft verder geen vaste 
verbintenissen aangegaan voor toekomstige 
investeringen.

Netto boekwaarde 31.12.2001   55 083
 Aanschaffingen  7 804
 Overige  (1 635)
 Afschrijvingen  (10 816)
Netto boekwaarde 31.12.2002   50 436
 Aanschaffingen  8 298
 Overige  (1 172)
 Afschrijvingen  (10 527)
Netto boekwaarde 31.12.2003   47 035

5. Financiële vaste activa
De mutatie op de financiële vaste activa tussen 
2002 en 2003 is te verklaren door een aantal 
elementen. Zo is er een waardevermindering 
van EUR 59 (‘000) geboekt voor de 
deelneming in het Multimediaprojectenfonds
en het Centre d’entreprises Héracles.

Het Multimediaprojectenfonds is de 
moederonderneming van I Fiamminghi, een 
onderneming in de culturele sector waarin 
een aantal Vlaamse ondernemingen vanuit hun 
lokale betrokkenheid hebben geïnvesteerd.
De deelneming in Héracles dateert nog van 
de indirecte beursintroductie van Spector via 
de overname van de beursgenoteerde holding 
Prominvest. Tevens is er een terugneming van 
een waardevermindering ten bedrage van
EUR 112 (‘000) op de participatie van Firm. 
Deze participatie is begin 2004 verkocht 
en was al volledig afgewaardeerd. Firm is 
een verzekeringsonderneming die de klant 
toelaat zich in te dekken tegen internationale 
risico’s. Aangezien Prominvest een participatie 
aanhield in Firm, is deze deelneming bij de
overname van Prominvest naar Spector Photo 
Group overgegaan.
Verder stijgen de borgtochten in contanten. 
De mutatie tussen 2001 en 2002 heeft in 
hoofdzaak te maken met een daling met EUR 
4 200 (‘000) tot EUR 0 van de deelnemingen 
in de Duitse vennootschap Spector 
Verwaltung, die werd opgenomen volgens de 
methode van de vermogensmutatie.
Spector Verwaltung is de vennootschap 
waarin de groep haar resterende activiteiten in 
Duitsland heeft gegroepeerd nadat ze in 2001 
haar Duitse photofinishing laboratoria had 
verkocht of gesloten.
Verder zijn de lange termijnvorderingen 
in 2002 met EUR 277 (‘000) gedaald 
doordat het leasecontract van een gebouw 
in Innsbruck (Oostenrijk) in 2002 werd 
verbroken. Beide dossiers houden verband 
met de beslissing die Spector Photo Group 
in 2001 nam om zich uit de markt voor 
wholesale photofinishing terug te trekken.
Eveneens in 2001 heeft Spector Photo Group 

Activa  2003 2002 2001

1.  Oprichtingskosten  38  53  51

2. Immateriële vaste activa  54 593  52 705  49 375

3. Consolidatieverschillen  18 712  20 692  22 905

4. Materiële vaste activa  47 035  50 436  55 083

5. Financiële vaste activa  2 328  2 139  6 594

6.  Vorderingen op meer dan
 één jaar  7 076  7 826  2 430

7. Voorraden  43 139  44 550  48 315

8.  Vorderingen op ten
 hoogste één jaar  48 208  51 636  65 946

9.  Geldbeleggingen  2 528  11 691  8 618

10. Liquide middelen  8 750  7 752  15 120

11.  Overlopende rekeningen  3 660  3 925  4 583
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bijna alle dochterondernemingen en/of 
de activa die op wholesale photofinishing 
betrekking hadden, aan Kodak verkocht. De 
dossiers waarvan hier sprake is, betreffen de 
activa die niet mee in deze overeenkomst 
werden opgenomen.

6. Vorderingen op meer dan één jaar
De belangrijkste mutaties van 2003 
hebben betrekking op drie belangrijke 
onderwerpen. Ten eerste is het deel van de 
vordering op LLP dat verviel, overgeboekt 
naar vorderingen op ten hoogste één 
jaar. LLP is een belangrijke afnemer van 
photofinishingdiensten van de Franse labs die 
Spector in de loop van 2001 heeft verkocht.
Ten tweede zijn onze vorderingen van 
Spector Verwaltung in Duitsland gedeeltelijk 
terugbetaald. Tot slot werd een nieuwe lening 
toegestaan aan Conseils Européens Associés.
Conseils Européens Associés is een Franse 
vennootschap die de activiteiten van de Franse 
vennootschappen SPIE en API voortzet nadat 
Spector deze om strategische redenen in 
2002 heeft afgestoten.

De stijging in 2002 ten opzichte van 
2001 heeft in hoofdzaak betrekking op 
twee dossiers. Enerzijds gaat het om de 
overboeking van een vordering van Spector 
Coördinatiecentrum op Fotoinvest CV, die 
binnen het jaar verviel, naar vorderingen 
op meer dan één jaar. Het betreft 
een vordering van EUR 3 345 (‘000), 
waarvan de realisatie op korte termijn 
onwaarschijnlijk was geworden. Fotoinvest 
is een referentieaandeelhouder van Spector 
Photo Group, die 16,04% van de aandelen 

aanhoudt. De lening is toegekend tegen 
marktconforme voorwaarden. Anderzijds 
stijgen de overige vorderingen in 2002 door 
de overboeking van EUR 3 100 (‘000) van de 
rubriek financiële vaste activa. Dit betreft een 
vordering op Spector Verwaltung.

7. Voorraden
In 2003 en 2002 is er veel aandacht besteed 
aan het verbeteren van de voorraadrotatie.
Hierdoor kon in beide jaren het werkkapitaal 
verder beperkt worden. Bijna drie vierden van 
de voorraden zijn toe te wijzen aan de Retail-
divisie.

8. Vorderingen op ten hoogste één jaar
De vorderingen op ten hoogste één jaar 
omvatten:
   2003  2002  2001
Handelsvorderingen  28 258  29 693  35 242
Overige vorderingen  19 950  21 943  30 704

Voor 2003 dalen de handelsvorderingen 
sterker dan de omzet, wat wijst op 
een vermindering van het aantal dagen 
uitstaand klantenkrediet. De daling van de 
handelsvorderingen in 2002 is grotendeels 
toe te wijzen aan de betaling van de nog 
openstaande vorderingen met Spector 
France (de vennootschap die eind 2001 uit 
de consolidatiekring werd verwijderd na de 
verkoop aan Kodak).
Bij de overige vorderingen merken wij in 
2003 vooral een daling van de BTW en 
de vennootschapsbelasting. De overige 
vorderingen verwijzen daarnaast ook voor 
een deel naar de marketingbijdrage waartoe 
bepaalde leveranciers van Photo Hall zich 

hebben geëngageerd. De daling in 2002 is 
grotendeels te verklaren door de overboeking 
van de vordering op Fotoinvest naar lange 
termijn.

9. Geldbeleggingen
Deze rubriek omvat:
   2003  2002  2001
Eigen aandelen  1 068  926  857
Overige beleggingen  1 460  10 765  7 761
De groep beschikt over 108 804 eigen 
aandelen waarvan er 27 773 in de loop van 
2003 werden ingekocht tegen een prijs 
die gelijk of lager is dan de uitoefenprijs 
van de aandelenopties (zie pagina 74 van 
deze brochure). De aandelen zijn als volgt 
gewaardeerd (zie tabel hieronder).

De overige beleggingen dalen doordat er eind 
december 2003 een gedeelte van de escrow 
werd vrijgegeven. Het gaat om EUR 5 522 
(‘000) van de totale escrow ten bedrage van 
EUR 6 500 (‘000).
Deze escrow werd in 2001 geboekt ten 
gevolge van de share deal met betrekking 

Geldbeleg-
gingen

Aantal 
aandelen

Uitoefen- 
prijs

Bedrag

Alexander 54 326 
200

 

9.69 
1.24

526 419 
248* 

526 667

SPGR 27 773 
10 924 
15 581

 
9.69 

10.45

272 956* 
105 854 
162 821 
541 631

108 804 1 068 298

* lager dan de uitoefenprijs
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tot Spector France en de asset deal met 
betrekking tot Spector Verwaltung in 
Duitsland. Deze escrow verviel eind 2003.
Noot: op 30 januari 2004 verviel ook het laatste 

deel van de escrow, ten bedrage van EUR 978 

(‘000), dat verwees naar de share deal met betrek-

king tot Bilderland (Oostenrijk). Dit bedrag stond 

geboekt onder geldbeleggingen en is nu eveneens 

vrijgegeven.

10. Liquide middelen
Zie ook vermogensstroomtabel opgenomen in 
dit jaarverslag.
Eind 2001 staan de liquide middelen op 
een uitzonderlijk hoog niveau, doordat de 
cashpositie toen niet verder kon worden 
afgebouwd ten gevolge van de sluiting van 
de banken in de eindejaarsperiode wegens de 
overschakeling naar de euro.

11. Overlopende rekeningen
De overlopende rekeningen omvatten 
voornamelijk de per jaareinde over te dragen 
kosten van onderhoudsmarketing in de 
postorderorganisaties van de groep. De 
opbrengsten van deze marketingcampagnes 
zullen immers gedeeltelijk in het volgende 
jaar gerealiseerd worden. Deze rubriek omvat 
eveneens over te dragen kosten inzake 
verzekering, onderhoudscontracten en 
verworven opbrengsten.

PASSIVA (in EUR ‘000 )

1. Eigen vermogen
In 2003 nemen de geconsolideerde reserves 
toe met EUR 5 726 ‘(000). Deze mutatie 
heeft in 2003 enkel betrekking op het 
gerealiseerde resultaat, de overboeking van de 
herwaarderingsmeerwaarden op de gebouwen 

betreffende het reeds afgeschreven gedeelte 
en het voorgestelde dividend ten bedrage van 
EUR 2 434 ‘(000) .
De omrekeningsverschillen in het eigen 
vermogen zijn te wijten aan de omrekening 
in euro van de balans van de geconsolideerde 
ondernemingen uitgedrukt in deviezen.
De wijzigingen in 2002 verwijzen naar de 
fusie door absorptie met Photo Hall, die 
toen heeft plaatsgevonden. Naar aanleiding 
hiervan werden 1 180 355 aandelen Photo Hall 
omgeruild tegen evenveel aandelen Spector
Photo Group, waardoor het maatschappelijk 
kapitaal wordt vertegenwoordigd door  
6 761 253 aandelen.

Reserves per 31 december 2000  (68 271)
 Resultaat van het boekjaar 2001  (18 583)
 Kapitaalvermindering door
 aanzuivering verliezen  95 449
Reserves per 31 december 2001  8 595
 Resultaat van het boekjaar 2002  245
 Wijziging door fusie Photo Hall  3 724
 Overboeking van
 herwaarderingsmeerwaarde  1 467
 Dividend 2002  (811)
Reserves per 31 december 2002  13 221
 Resultaat van het boekjaar 2003  8 124
 Overboeking van
 herwaarderingsmeerwaarde  35
 Dividend 2003  (2 434)
Reserves per 31 december 2003  18 946

2. Belangen van derden
De mutatie op deze rubriek in 2003 heeft 
grotendeels te maken met het aandeel van de 
derden in het geconsolideerde resultaat, en 
op de uitkering van een vast dividend aan NIB 
Capital. De belangen van derden
verwijzen naar Fotolabore Tagliabue (FLT) 

in Italië (voor 49%) en Digital Photoworks 
(voor 49,26%). FLT is een photofinishing-lab 
in het noorden van Italië, dat minder dan 
5% van de groepsomzet uitmaakt. Digital 
Photoworks is de wettelijke entiteit die in 
Australië postorderactiviteiten uitvoert onder 
de merknaam ExtraFilm. Deze entiteit werd in 
2001 voor het eerst integraal opgenomen in 
de consolidatiekring, maar vertegenwoordigt 
slechts een fractie van de groepsomzet.
Verder zijn er participatiebewijzen die in 
september 2000 door Spector Coördinatie-
centrum werden toegekend aan NIB Capital 
voor een bedrag van EUR 12 500 ‘(000). Op 
deze participatiebewijzen kan Spector na een 
periode van vijf jaar een optie laten gelden 
om ze over te kopen tegen de nominale 
waarde verhoogd met de nog uit te keren 
dividenden indien van toepassing. Vandaag is 
er hieromtrent nog geen concrete beslissing. 
Participatiebewijzen vertegenwoordigen, net 
zoals aandelen, een deelneming in het eigen 
vermogen, maar bieden geen stemrecht 
en geen recht op winstdeelneming. In ruil 
voor die afstand wordt er een vast dividend 
vastgelegd.

In 2002 zijn de belangen van derden 
sterk gedaald, doordat Photo Hall na de 
fusieoperatie 100% deel uitmaakt van de 
groep. In 2001 betroffen de belangen van 
derden in Photo Hall nog 46%. Eveneens 
in 2002 wordt het belang van derden in 
Digital Photoworks gewijzigd van 48,28% 
naar 49,26%.

3. Voorzieningen en uitgestelde belastingen
In 2003 is er een daling van de voorzieningen
voor overige risico’s en kosten, die 
voornamelijk toe te wijzen is aan :

Passiva  2003 2002 2001

1.  Eigen vermogen  40 898  37 312  29 177

2. Belangen van derden  14 667  14 672  24 240

3. Voorzieningen en
 uitgestelde belastingen  9 948  13 052  14 945

4. Schulden op meer
 dan één jaar  46 406  63 536  76 452

5. Schulden op ten
 hoogste één jaar  119 985  121 027  129 831

6. Overlopende rekeningen  4 163  3 805  4 375

Activa  2003 2002 2001

1.  Oprichtingskosten  38  53  51

2. Immateriële vaste activa  54 593  52 705  49 375

3. Consolidatieverschillen  18 712  20 692  22 905

4. Materiële vaste activa  47 035  50 436  55 083

5. Financiële vaste activa  2 328  2 139  6 594

6.  Vorderingen op meer dan
 één jaar  7 076  7 826  2 430

7. Voorraden  43 139  44 550  48 315

8.  Vorderingen op ten
 hoogste één jaar  48 208  51 636  65 946

9.  Geldbeleggingen  2 528  11 691  8 618

10. Liquide middelen  8 750  7 752  15 120

11. Overlopende rekeningen  3 660  3 925  4 583



37Geconsolideerde jaarrekening 2003Spector Photo Group

•  De besteding van de voorziening 
aangelegd in 2002 bij de verkoop van 
API en SPIE voor een bedrag van EUR 
450 (’000). SPIE en API zijn twee Franse 
vennootschappen die technologie en 
programmatuur ontwikkelen ten be-
hoeve van de photofinishingmarkt. Beide 
vennootschappen werden eind 2002 uit 
de consolidatiekring gesloten.

•  De terugname van de voorziening voor 
het Pixelnet dossier ten belope van EUR 
2 232 ‘(000). In 2002 werd een provisie 
aangelegd ten bedrage van EUR 2 975 
‘(000) met betrekking tot bepaalde 
inkomsten die Spector had gerealiseerd uit 
een eerdere overeenkomst met Pixelnet. 
Ingevolge het tijdstip van het faillissement 
van Pixelnet vielen de prestaties van Spec-
tor in de “verdachte periode”. Daarom  
hadden de curatoren van Pixelnet hierbij 
voorbehoud gemaakt, waarop Spector 
een voorziening aanlegde. Teneinde uit 
die patstelling te komen werd een dading 
van EUR 743 ‘(000) getroffen (besteding 
van de voorziening). Hiermee is het risico 
definitief van de baan.

•  De aanleg van een voorziening ten  
bedrage van EUR 347 ‘(000) voor be-
twistingen met de belastingsadministratie. 
Deze betwistingen betreffen hoofdzakelijk 
hangende bezwaarschriften in verband 
met vennootschapsbelastingen. Voor de 
betwistingen waarvoor de fiscale adviseurs 
menen dat er waarschijnlijk voldoende 
grond is, werd een voorziening aangelegd. 
Voor andere gevallen is de Raad van Be-
stuur de mening toegedaan dat het risico 
gering (“remote”) is en er bijgevolg geen 
voorziening dient aangelegd.

•  Een terugname van de voorziening voor 
uitgestelde belastingen voor EUR 271 
‘(000).

In 2002 is de daling in de voorzieningen
in hoofdzaak toe te wijzen aan drie
onderwerpen:
•  Een daling in de voorzieningen voor grote 

herstellingen en onderhoudswerken, die 
volledig is toe te wijzen aan de Oosten-
rijkse vennootschap Spector Fotohandel.

•  Een besteding van een aangelegde provi-
sie voor de afwikkeling van de verkoop-
overeenkomst die eind 2001 met Kodak 
werd afgesloten.

•  De boeking van een voorziening met 
betrekking tot Pixelnet (zie hierboven).

4. Schulden op meer dan 1 jaar
De daling met EUR 17 130 ‘(000) in 2003 is 
het gevolg van de mutatie van de financiële 
schulden op meer dan één jaar die binnen 
het jaar vervallen. De mutatie van de 
leasingschulden in 2003 heeft te maken met 
enerzijds de overboeking van lange naar korte 
termijn en anderzijds met de opname van 
nieuwe financieringen.
Ook in 2002 is een groot deel van de daling 
(EUR 12,9 miljoen) het gevolg van de mutatie 
van de financiële schulden op meer dan één 
jaar die binnen het jaar vervallen. Begin 2002 
werd er immers een akkoord gesloten met de 
banken om de schulden op lange termijn te 
herschikken. De daling van de leasingschulden 
betrof toen voornamelijk de aflossing van 
de lease-overeenkomsten voor de gebouwen 
in Graz (Oostenrijk) en Munster (Frankrijk), 
alsmede de verbreking van het leasecontract 
voor het gebouw in Innsbruck (Oostenrijk).

5. Schulden op ten hoogste 1 jaar
Zowel in 2003 als 2002 wordt de mutatie 
in de financiële schulden verklaard door de 
overboeking van de schulden op meer dan 
één jaar die binnen het jaar vervallen – voor 
beide jaren situeert die daling zich
voornamelijk in de kortlopende schulden bij 
kredietinstellingen.
Verder dalen in 2003 de handelsschulden en 
de schulden met betrekking tot belastingen 
en sociale lasten. De stijging in de overige 
schulden heeft betrekking op het uit te keren 
dividend over het resultaat van 2003.
Voor 2002 is er naast de daling van de 
kortlopende schulden bij kredietinstellingen, 
ook een daling van de leveranciersschulden en 
de overige leningen.

6. Overlopende rekeningen
De overlopende rekeningen passief omvatten 
de toe te rekenen kosten inzake intresten, 
huur en over te dragen opbrengsten.

RESULTATENREKENING (IN EUR ‘000)

1. Bedrijfsopbrengsten
De omzet kent in vergelijking met 2002 
een lichte daling, die het gecombineerd 
effect is van een lichte omzetdaling van de 
Mail Order-activiteiten, een daling van de 
Andere activiteiten, en een omzetgroei van 
de Retailactiviteiten. De gecombineerde omzet 
uit de kernactiviteiten (Mail Order en Retail) 
groeit met 2,3 %.
De Mail Order-photofinishing kent op 
jaarbasis een omzetdaling van 4,1% bij stabiel 
gebleven verkoopprijzen. Het aantal verwerkte 
analoge films daalt op jaarbasis met 3,5 %. 
Deze daling is grotendeels opgevangen door
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3. Financiële resultaten (5 835) (7 275) (10 863)
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de verkoop van nieuwe producten, zoals 
de VCD. Ook de digitale prints kennen 
een voortgezette groei. De omzet uit de 
digitale fotodiensten blijft verder stijgen, en 
vertegenwoordigen nu 2,9% van de totale 
omzet uit photofinishing. In 2002 en 2001 
bedroeg dit aandeel respectievelijk 2,2% en 
1,3%. Toch kan dit ook in 2003 de daling 
van de analoge photofinishing nog niet geheel 
compenseren. Het totaal aantal fotoafdrukken
(zowel van analoge als digitale beelden) dat in 
2003 door de groep werd verwerkt, ligt 5% 
lager dan in 2002.
De omzet van de Retail-activiteiten stijgt 
met 5,6 %. De omzetgroei in Retail heeft 
voornamelijk te maken met de doorbraak van 
de digitale fotografie. Digitale fototoestellen 
en afgeleide producten kenden een enorm
succes. Ook de categorieën multimedia 
en telecom zorgen voor volume- en 
omzetgroei. De sterke omzetdaling bij de 
Andere activiteiten wordt bepaald door de 
groothandels- en exportorganisaties.
De Franse groothandelsactiviteit werd 
gereorganiseerd en zijn productassortiment 
werd aangepast, onder andere door de 
stopzetting van de afdeling “minilab”. De 
zwakke dollar heeft een zware impact op 
het omzetniveau bij onze exportorganisatie, 
die haar handelsgoederen in euro aankoopt, 
maar in concurrentie staat met bedrijven 
die vergelijkbare handelsgoederen in dollar 
aankopen in de Verenigde Staten.
De rubriek “overige bedrijfsopbrengsten” 
omvat voornamelijk de tussenkomst in 
marketingcampagnes, huuropbrengsten en 
doorgerekende kosten.

De opeenvolgende dalingen in 2002 en 
2001 zijn het gevolg van de deconsolidatie 

van de laboratoria in Frankrijk, Duitsland en 
Oostenrijk, die eind 2001 aan Kodak werden 
verkocht. Spector Photo Group boekt in 
2002 een groepsomzet van EUR 380,9 
miljoen tegenover EUR 379,5 miljoen bij een 
gelijke consolidatiekring in 2001.
Mail Order-photofinishing kent in 2002 een 
omzetgroei van 5% en een volumetoename 
(aantal verwerkte films) met nagenoeg 2%. De 
Retail-activiteiten stijgen in 2002 met 5,5% 
en de omzet uit Andere activiteiten dalen
met 33,8%. Dit laatste heeft te maken met 
dezelfde redenen als in 2003.

2. Bedrijfskosten
De wijziging tussen 2002 en 2003 is het
resultaat van een zevental factoren.
-  De totale kost aan handelsgoederen, grond- 

en hulpstoffen kent in 2003 een daling van 
1,4 % in vergelijking met een omzetdaling 
van 1%. Deze evolutie toont aan dat er 
verder wordt gewerkt aan een verbetering 
van de marges.

-  De stijging van de diensten en diverse 
goederen in 2003 is gedeeltelijk toe te 
wijzen aan de Retail-divisie. Dit komt 
voornamelijk door de indexatie van 
huurlasten in België en afhandeling 
van huurovereenkomsten. Ook de 
omschakeling van de Hongaarse 
winkelketens naar het Photo Hall-
concept hebben hogere kosten met zich 
meegebracht. Een ander deel van de 
stijging is toe te wijzen aan de Mail 0rder-
divisie, die de laatste jaren geconfronteerd 
wordt met een stijgende trend voor 
de verzendkosten. Die vormen immers 
een belangrijke kostenfactor voor de 
postorderorganisaties.

-  De totale personeelskost daalt in 

vergelijking met vorig boekjaar wat het 
gevolg is van een optimalisatie van de 
loonkosten in alle vestigingen.

-  De stijging in de afschrijvingen op 
oprichtingskosten, immateriële en materiële 
vaste activa is voor EUR 897 ‘(000) toe 
te wijzen aan de immateriële vaste activa. 
Dit is het gevolg van de investeringen in 
marketingprospectie van de laatste jaren. 
De afschrijvingen van de materiële vaste 
activa dalen met EUR 288 ‘(000).

-  De stijging in de waardeverminderingen 
op voorraden en handelsvorderingen, 
voornamelijk met betrekking tot Fotronic 
en Sacap France die in 2003 met 
moeilijke marktomstandigheden werden 
geconfronteerd, net als een deel van hun 
klanten.

-  De afschrijvingen op positieve consolidatie-
verschillen stijgen in 2003 door de 
afschrijving van de goodwill ten gevolge 
van de overname van Omninet.

-  De rubriek “overige bedrijfskosten” 
omvat voornamelijk de operationele 
bedrijfsbelastingen, doorgerekende kosten, 
milieukosten en minderwaarden van klanten 
in de Mail Order-divisie.

De dalingen in 2002 en 2001 hebben
voornamelijk te maken met deconsolidatie
van de laboratoria in Frankrijk, Duitsland en
Oostenrijk.

3. Financiële resultaten
De verbeterde financiële resultaten van 2003,
2002 en 2001 zijn het resultaat van quasi
stabiele financiële opbrengsten en dalende
financiële lasten. De volgende factoren bepalen
in hoofdzaak het resultaat:
-  De daling van de kosten van schulden, die 

grotendeels is bepaald door de afname van 
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de interestlasten ten gevolge van de afbouw 
van de financiële schulden. Interestlasten 
zijn over de drie jaren gedaald van 
respectievelijk EUR 10 546 ‘(000) in 2001, 
naar EUR 7 278 ‘(000) in 2002 en EUR 5 
851 ‘(000) in 2003.

-  Kortingen van leveranciers bedragen EUR 
1 388 ‘(000) in 2003, EUR 1 588 ‘(000) 
in 2002 en EUR 1 903’(000) in 2001. 
Er zijn in 2003 iets minder kortingen 
voor contante betaling verkregen, omdat 
er bewust een afweging is gemaakt met 
de doelstelling om het werkkapitaal 
te verlagen. Anderzijds worden er 
ook kortingen aan klanten verstrekt, 
voornamelijk in de Retail-divisie. Deze 
kortingen liggen op EUR 477 ‘(000) voor 
2003 en op EUR 530 ‘(000) voor 2002. 
Voor 2001 ligt het bedrag hoger - namelijk 
op EUR 1 527 ‘(000). Het surplus verwijst 
hoofdzakelijk naar de klantenkortingen 
die toen door de wholesale photofinishing 
labs in Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk 
werden verstrekt.

-  Wisselkoersverschillen bepalen slechts 
in beperkte mate het financiële 
resultaat. In 2003 bedragen de gunstige 
wisselkoersverschillen van vooral de 
Hongaarse forint en de Zwitserse frank 
EUR 1 377 ‘(000) terwijl voornamelijk 
de Zweedse kroon voor EUR 637 
‘(000) negatieve wisselkoersverschillen 
oplevert. In 2002 is de impact van 
de wisselkoersverschillen beperkt, en 
vlakken de gunstige verschillen van EUR 
587 ‘(000) de negatieve verschillen van 
EUR 487 ‘(000) bijna volledig uit. In 
2001 staan er tegenover de gunstige 
wisselkoersverschillen van EUR 1 653 
‘(000) ook negatieve wisselkoersverschillen 

van EUR 2 893 ‘(000), die hoofdzakelijk 
door de Zweedse kroon zijn veroorzaakt. 
De wisselkoersverschillen worden 
veroorzaakt door verschillende transacties 
tussen Spector Photo Group en zijn 
dochterondernemingen in landen buiten 
de Eurozone. Het betreft bijvoorbeeld 
de verkoop van grondstoffen voor 
photofinishing die op groepsniveau 
worden aangekocht en vervolgens aan 
de dochterondernemingen worden 
toegeleverd. Ook door de wijzigingen op 
de leningen en rekeningen-courant kunnen 
er wisselkoersverschillen optreden.

-  De laatste jaren wegen de bankkosten (o.a. 
ook voor elektronisch bankieren) zwaarder 
door. Het betreft EUR 1 497 ‘(000) in 
2001, EUR 1 571 ‘(000) in 2002 en EUR  
1 538 ‘(000) in 2003.

-  De waarde van de eigen aandelen wijzigt 
volgens de beurskoers per eind december, 
en dit tot maximum de uitoefenprijs 
volgens de lopende optieplannen. Voor 
2003 is er een waardevermindering op 
vlottende activa van EUR 121 ‘(000), die 
hiermee grotendeels in verband staat. In 
2002 is er een waardevermeerdering van 
EUR 68 ‘(000) op de eigen aandelen. 
De Photo Hall aandelen zijn in 2002 
vernietigd via de reserves bij de fusie van 
Spector Photo Group en Photo Hall. De 
waardevermindering in 2001 bedraagt EUR 
1 092 ‘(000) en heeft zowel betrekking 
op de aandelen Spector Photo Group 
als de aandelen van Photo Hall en Digital 
Now. Digital Now is een vennootschap 
die software voor digitale fotografie 
ontwikkelt.

Specifiek voor 2001 valt nog een terugname 
van EUR 2 099 ‘(000) te vermelden van 

een in 2000 geboekte waardevermindering 
op de rekening-courant van SPIE. Deze 
Franse vennootschap ontwikkelt technologie 
en programmatuur ten behoeve van de 
photofinishing-industrie. SPIE was van 2001 
tot 2002 opgenomen in de consolidatiekring. 
Aangezien SPIE niet in de consolidatiekring 
zat toen de waardevermindering werd 
geboekt, werd deze in verlies genomen. 
De terugbetaling van deze schuld door 
SPIE gebeurde toen de onderneming wel 
in de consolidatiekring zat. Bijgevolg werd 
de afwaardering terug in het resultaat 
opgenomen. 
 
De onderneming maakt geen gebruik van 
afgeleide producten voor speculatieve 
doeleinden.

4. Uitzonderlijke resultaten

 Opbrengsten
De voornaamste uitzonderlijke opbrengsten in
2003 betreffen:
-  Een terugname van een waarde-

vermindering op financiële vaste activa 
betreffende Firm N.V.. Deze participatie 
was volledig afgewaardeerd en is in het 
begin van het boekjaar 2004 verkocht 
voor een bedrag van EUR 112 ‘(000).

-  De terugname van een voorziening van 
EUR 2 232 ‘(000) die in 2002 werd 
aangelegd met betrekking tot inkomsten 
die Spector had gerealiseerd uit eerdere 
overeenkomsten met Pixelnet (zie aparte 
paragraaf).

-  De afboeking van een niet terug te betalen 
schuld ten bedrage van EUR 86 ‘(000). 

De uitzonderlijke opbrengsten van 2002 
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hebben in hoofdzaak betrekking op:
-  De terugname van een voorziening van 

EUR 339 ‘(000) met betrekking tot de 
deconsolidatie van Spector South Africa. 
Hiervoor werd per 31 december 2001 een 
voorziening aangelegd voor de sluiting, 
terwijl er in de loop van 2002 een 
gunstiger overeenkomst kon worden 
afgesloten.

-  De kwijtschelding van schuld door Pixelnet, 
waarvoor meteen ook een voorziening 
werd aangelegd (zie aparte paragraaf).

-  Het dossier met betrekking tot Spector 
Verwaltung (zie aparte paragraaf)

Voor 2001 dient melding gemaakt van de 
terugname van een voorziening ten bedrage 
van EUR 4 200 ‘(000) met betrekking tot 
de participatie van Spector Verwaltung (zie 
aparte paragraaf).

 Kosten
De uitzonderlijke kosten van 2003 verwijzen 
hoofdzakelijk naar:
-  Afschrijvingen en waardeverminderingen 

op immateriële en materiële vaste activa ten 
bedrage van EUR 184 ‘(000), die zijn toe te 
wijzen aan de Retail-divisie.

-  Een waardevermindering op de financiële 
vaste activa betreffende de participatie 
Multimediaprojectenfonds EUR 25 ‘(000) 
en het Centre d’entreprises Héracles EUR 
35 ‘(000).

-  De besteding van de voorziening voor de 
afhandeling van de verkoop van SPIE en 
API ten bedrage van EUR -450 ‘(000)

-  De gedeeltelijke besteding van de 
voorziening voor de afhandeling van de 
dading met betrekking tot Pixelnet ten 
bedrage van EUR -743 ‘(000).

De uitzonderlijke kosten van 2002 hebben 
vooral betrekking op:
-  De besteding van een voorziening van EUR 

3 800 ‘(000) die in 2001 was aangelegd 
voor de overeenkomst met Kodak en de 
afslanking van de Corporate-organisatie in 
functie van de verkleinde consolidatiekring 
van de groep. In ditzelfde kader dienen ook 
de EUR 2 403 ‘(000) andere uitzonderlijke 
kosten vermeld.

-  De uitzonderlijke kosten ten bedrage van 
EUR 8 447 ‘(000) voor de afhandeling 
van de overeenkomst met Kodak. Het 
betreft voornamelijk het verschil tussen 
de werkelijke situatie na overdracht van 
de betrokken entiteiten, en de assumpties 
met betrekking tot de balanssituatie 
en de netto financiële schuld van die 
overgedragen entiteiten, zoals die tijdens de 
onderhandelingen werden gemaakt.

-  Een voorziening als voorzorgsmaatregel bij 
de kwijtschelding van schuld door Pixelnet 
(zie aparte paragraaf).

-  De besteding van een voorziening van 
EUR 951 ‘(000) voor het verlies op 
sluiting van de winkels van de Oostenrijkse 
vennootschap Spector Fotohandel en op 
de verbreking van het leasecontract voor 
het gebouw in Innsbruck. Hiervoor werd in 
2002 ook een minderwaarde van EUR 1 219 
‘(000) geboekt.

-  Een voorziening van EUR 650 ‘(000) voor 
de afhandeling van de verkoop van SPIE en 
voor toekomstige opvolgingskosten met 
betrekking tot de Duitse vennootschappen 
(voor dit laatste punt, zie aparte paragraaf).

-  De fusie tussen Spector Photo Group en 
Photo Hall, die in 2002 aanleiding gaf tot 
EUR 807 ‘(000) andere uitzonderlijke 
kosten.

-  Andere uitzonderlijke kosten bedragen 
EUR 183 ‘(000).

De uitzonderlijke kosten van 2001 zijn 
samengesteld uit de volgende grote factoren:
-  Een uitzonderlijke afschrijving ten 

bedrage van EUR 790 ‘(000) van de 
consolidatiegoodwill op SPIE.

-  Uitzonderlijke afschrijvingen ten 
bedrage van EUR 3 414 ‘(000) van de 
centrale investeringen, o.a. op het vlak 
van Information Technology. Deze 
afschrijvingen houden verband met de 
activiteiten die via de overeenkomst 
met Kodak uit de consolidatiekring zijn 
verwijderd.

-  Binnen hetzelfde kader zijn er 
voor EUR 10 681 ‘(000) kosten en 
voorzieningen, die betrekking hebben 
op de afgestoten entiteiten in Frankrijk, 
Duitsland en Oostenrijk (herstructur
eringskosten, studie- en advieskosten, 
registratierechten,…)

-  Een minderwaarde van EUR 2 855 ‘(000) 
op de financiële activa, waarvan het 
merendeel verbonden aan het afstoten 
van de wholesale photofinishing labs in 
Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk.

5. Belastingen en uitgestelde belastingen
In 2003 is het resultaat van de uitgestelde 
belastingen positief. De te betalen belastingen 
verwijzen naar de positieve resultaten bij 
Photo Hall en de Mail Order-divisie. Dit is 
eveneens het geval voor 2002 en 2001.  
De overboeking naar de uitgestelde 
belastingen in 2002 betreft de latente 
belastingsschulden ten gevolge van de 
activering van de uitbreidingsmarketing 
en van andere tijdelijke verschillen. De 
onttrekkingen aan uitgestelde belastingen 
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hebben in 2002 enerzijds te maken met 
het terugdraaien van eerder aangelegde 
uitgestelde belastingen. Anderzijds vloeit dit 
voort uit de aanpassing van de aanslagvoet 
bij Photo Hall naar aanleiding van de wijziging 
van de vennootschapswetgeving.  
In 2001 vloeide de onttrekking voort uit 
de deconsolidatie van de activiteiten op het 
vlak van “wholesale photofinishing” en de 
uitzonderlijke afschrijvingen op immateriële en 
materiële vaste activa.

6. Aandeel in het resultaat van de ven-
nootschappen waarop vermogensmutatie is 
toegepast
Het bedrag in 2002 verwijst naar Spector 
Verwaltung (zie aparte paragraaf). Ook in 
2003 verwijst deze rubriek naar de Duitse 

vennootschappen. Het eigen vermogen van 
deze vennootschappen blijft in 2003 negatief. 
Spector heeft geen verdere verplichtingen dan 
diegene waarvoor al een voorziening bestaat.

Uitzonderlijke resultaten met betrekking tot Pixelnet 
– een beknopte toelichting

-  In 2002 werd een bedrag van EUR 2 975 
‘(000) geboekt voor een kwijtschelding 
van schuld vanwege Pixelnet. Pixelnet is de 
Duitse onderneming die Porst Retail begin 
2001 heeft overgenomen van Spector voor 
één symbolische Duitse markt.

-  Midden 2002 vraagt Pixelnet het 
concordaat aan. Spector heeft inmiddels de 
schuldkwijtschelding als een uitzonderlijke 
opbrengst geboekt.

-  De curatoren maken echter een 
voorbehoud bij deze inkomsten voor 
Spector, aangezien die ook werden 
gegenereerd tijdens de “verdachte periode”. 
Volgens het voorzichtigheidsprincipe 
boekt Spector daarom meteen ook een 
voorziening voor uitzonderlijke kosten.

-  Eind 2003 treft Spector een gunstige 
dading met de curatoren van Pixelnet, 
mits betaling van EUR -743 ‘(000). De 
aangelegde voorziening wordt voor 
ditzelfde bedrag besteed. Het resterende 
bedrag van EUR 2 232 ‘(000) wordt als 
uitzonderlijke opbrengst geboekt. Meteen 
is het oorspronkelijke risico geheel en 
definitief van de baan.
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Eind 2000 werden alle activa van de Duitse 
vennootschappen van Spector Photo Group 
afgewaardeerd naar EUR 0. Inzake Spector 
Verwaltung werd er een voorziening voor 
uitzonderlijke risico’s en kosten aangelegd, in 
de veronderstelling dat er niets meer te gelde 
zou gemaakt kunnen worden.

Eind 2001 werd een overeenkomst afgesloten 
waarbij o.a. de voornaamste activa van 
de Duitse vennootschappen van Spector 
Photo Group werden verkocht aan  Kodak. 
In 2001 bleek dat de activa (in casu twee 
gebouwen: in Dortmund en in Dresden) 
van Spector Verwaltung toch nog door 
de groep gevaloriseerd zouden kunnen 
worden. Bijgevolg werd de voorziening van 
2000 teruggenomen voor een bedrag dat 
overeenstemt met de waardebepaling voor het 
totaal van deze activa (EUR 4,2 miljoen). 

Aangezien het de bedoeling is om na de 
realisatie van de resterende Duitse activa, 
de vennootschap Spector Verwaltung 
te vereffenen, werd deze participatie op 
balansdatum in 2001 via vermogensmutatie 
verwerkt (waarde EUR 4,2 miljoen).

In 2002 werd vastgesteld dat er geen 
kwijtschelding van schuld door Spector 
Coördinatiecentrum kon plaatsvinden. 
Daardoor verloor de deelneming (EUR 4,2 
miljoen) aangehouden in Spector Verwaltung 
haar waarde, aangezien er geen terugbetaling 

aan de aandeelhouders meer in het 
vooruitzicht kon gesteld worden. Daarentegen 
kon Spector Coördinatiecentrum, als 
voornaamste schuldeiser, een uitzonderlijke 
opbrengst boeken op geconsolideerd niveau 
(ter waarde van EUR 4,2 miljoen). Hierna 
volgen meer technische details hierover.

Het gebouw in Dortmund werd in de loop 
van 2002 verkocht voor EUR 1,1 miljoen. Het 
betrokken bedrag van EUR 1,1 miljoen is in 
2002 aangewend om een deel van de schuld 
vanwege Spector Verwaltung ten opzichte van 
Spector Coördinatiecentrum terug te betalen 
- en dus niet als vergoeding voor Spector 
Photo Group als aandeelhouder. Op die 
manier werd het bedrag van EUR 1 100 (‘000) 
in de geconsolideerde rekeningen geboekt 
onder de rubriek ‘andere uitzonderlijke 
opbrengsten”.

Omdat Spector Verwaltung via de methode 
van vermogensmutatie wordt verwerkt bij 
Spector Photo Group, betekent dit tevens 
dat de financiële vaste activa bij Spector 
Photo Group met EUR 1,1 miljoen werden 
verminderd via de rubriek “aandeel in het 
verlies van de vennootschappen waarop 
vermogensmutatie is toegepast”. 

Bij realisatie van de andere activa van Spector 
Verwaltung (het gebouw in Dresden) zullen 
de opbrengsten uit deze realisatie op een 
gelijkaardige manier aangewend worden - 

namelijk: via terugbetaling door Spector 
Verwaltung van de uitstaande schuld aan 
Spector Coördinatiecentrum.

Aangezien Spector Verwaltung via de 
methode van vermogensmutatie wordt 
verwerkt bij Spector Photo Group, betekent 
dit tevens dat de financiële vaste activa bij 
Spector Photo Group met EUR 3,1 miljoen 
verminderen. Dit werd eveneens verwerkt 
via de rubriek “aandeel in het verlies van de 
vennootschappen waarop vermogensmutatie 
is toegepast”.

De vordering van Spector Coördinatie-
centrum ten bedrage van EUR 3,1 miljoen 
werd opgenomen onder de rubriek “andere 
uitzonderlijke opbrengsten”. Deze vordering 
werd op balans geboekt onder de rubriek 
“vorderingen op meer dan 1 jaar”. 

Dit maakt dat - op balansniveau - de financiële 
vaste activa bij Spector Photo Group in totaal 
verminderen met EUR 4,2 miljoen (EUR 1,1 
miljoen + EUR 3,1 miljoen), terwijl de rubriek 
“vorderingen op meer dan 1 jaar” met EUR 3,1 
miljoen toenemen.

Op het niveau van de resultatenrekening 
wordt het aandeel in het resultaat van de 
vennootschappen waarop vermogensmutatie is 
toegepast (EUR - 4,2 miljoen) geneutraliseerd 
door “andere uitzonderlijke opbrengsten” 
(EUR 1,1 miljoen + EUR 3,1 miljoen).

Uitzonderlijke resultaten en boeking onder “aandeel in het resultaat van de vennootschappen waarop vermogensmutatie is toegepast”  
met betrekking tot Spector Verwaltung – toelichting
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ACTIVA 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

 
Vaste activa 122 706 126 024 134 008 

 I. Oprichtingskosten 38 53 51

 II. Immateriële vaste activa 54 593 52 704 49 375 

 III. Positieve consolidatieverschillen 18 712 20 692 22 905

 IV.  Materiële vaste activa  47 035 50 436 55 083

 A. Terreinen en gebouwen  14 604 15 744 15 916 

 B. Installaties, machines en uitrusting  17 186 19 595 21 947 
 C. Meubilair en rollend materieel 1 229 1 426 1 752 

 D. Leasing en soortgelijke rechten 6 592 5 788 7 222 

 E. Overige materiële vaste activa  7 385 7 644 7 490 

 F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 39 239 756

 V.  Financiële vaste activa  2 328 2 139 6 594

 A. Vennootschappen waarop vermogensmutatie  
  is toegepast   4 200

 1.  Deelnemingen   4 200

 B. Andere ondernemingen 2 328 2 139 2 394

 1.  Deelnemingen, aandelen en deelbewijzen 415 358 337

 2.  Vorderingen  1 913 1 781 2 057

Vlottende activa 113 361 127 380 145 012

 VI. Vorderingen op meer dan één jaar 7 076 7 826 2 430

 A. Handelsvorderingen   67

 B.  Overige vorderingen 7 076 7 826 2 363

 VII. Voorraden en bestellingen in uitvoering 43 139 44 550 48 315

 A. Voorraden (2) 43 134 44 550 48 315

 1.  Grond- en hulpstoffen 1 830 1 936 2 137

 2.  Goederen in bewerking  45

 3.  Gereed produkt 70 145 54

 4.  Handelsgoederen 41 197 41 942 45 033

 6.  Vooruitbetalingen 37 482 1 091

 B. Bestellingen in uitvoering 5

 VIII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 48 208 51 636 65 946

 A. Handelsvorderingen 28 258 29 693 35 242

 B. Overige vorderingen   19 950 21 943 30 704

 IX.  Geldbeleggingen 2 528 11 691 8 618

 A. Eigen aandelen 1 068 926 857

 B. Overige beleggingen  1 460 10 765 7 761

 X.  Liquide middelen 8 750 7 752 15 120

 XI.  Overlopende rekeningen  3 660 3 925 4 583 

Totaal der activa  236 067 253 404 279 020

 (in EUR 000)

Geconsolideerde jaarrekening 2003 
PASSIVA 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

 
Eigen vermogen 40 898 37 312 29 177

 I. Kapitaal  22 392 22 392 17 730

 A. Geplaatst kapitaal 22 392 22 392 17 730

 III.  Herwaarderingsmeerwaarden  531 566 2 033

 IV.  Geconsolideerde reserves 18 946 13 221 8 595

 V. Negatieve consolidatieverschillen  34 34 34

 VI.  Omrekeningsverschillen  (1 014) 1 087 775

 VII. Kapitaalsubsidies  9 12 10

Belangen van derden 14 667 14 672 24 240

Voorzieningen, uitgestelde belastingen en belastinglatenties 9 948 13 052 14 945

 IX. A. Voorzieningen voor risico’s en kosten 2 702 5 536 7 370

 1.  Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 654 572 620

 2.  Belastingen 1 302 955 950

 3.  Grote herstellings- en onderhoudswerken   318

 4.  Overige risico’s en kosten 746 4 009 5 482

 B. Uitgestelde belastingen en belastinglatenties 7 246 7 516 7 575

Schulden 170 554 188 368 210 658

 X. Schulden op meer dan één jaar  46 406 63 536 76 452

 A. Financiële schulden   46 406 63 536 76 452

 3.  Leasingschulden en soortgelijke schulden  5 384 5 201 6 430

 4.  Kredietinstellingen 40 998 58 242 69 484

 5.  Overige leningen 24 93 538

 XI. Schulden op ten hoogste één jaar  119 985 121 027 129 831

 A. Schulden op meer dan één jaar die binnen  
  het jaar vervallen 17 976 14 724 3 931

 B. Financiële schulden 30 970 35 997 44 826

 1.  Kredietinstellingen 30 970 35 997 30 653

 2.  Overige leningen   14 173

 C. Handelsschulden 46 193 46 873 54 988

 1.  Leveranciers 42 435 41 456 49 266

 2.  Te betalen wissels 3 758 5 417 5 722

 D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 379 393 378

 E. Schulden m.b.t. belastingen,  bezoldigingen en  
  sociale lasten 19 744 19 917 20 858

 1.  Belastingen 13 658 12 877 14 146

 2.  Bezoldigingen en sociale lasten 6 086 7 040 6 712

 F. Overige schulden 4 723 3 123 4 850

 XII. Overlopende rekeningen 4 163 3 805 4 375

Totaal der passiva 236 067 253 404 279 020

 (in EUR 000)

(Na winstverdeling (1))

(1)  Artikel 124 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen.
(2)  De voorraadposten kunnen worden samengevoegd (cf. artikel 158, §1, tweede lid van het voormeld Koninklijk Besluit).
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RESULTATENREKENING 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
 
 I. Bedrijfsopbrengsten 392 321 395 967 545 059

 A. Omzet 376 846 380 881 515 458

 B. Wijziging in de voorraad: goederen in bewerking, 
  gereed product en bestellingen in uitvoering (11) 8 (8)

 C. Geproduceerde vaste activa 788 1 065 59

 D. Andere bedrijfsopbrengsten 14 698 14 013 29 550

 II.  Bedrijfskosten (376 216) (377 224) (533 879)

 A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 234 302 237 705 297 348

 1.  Inkopen 234 029 237 911 309 313

 2.  Wijziging in de voorraad 273 (206) (11 965)

 B. Diensten en diverse goederen 55 058 53 443 87 651

 C.  Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 49 515 51 217 92 411

 D.  Afschrijvingen en waardeverminderingen op  
  oprichtingskosten, op immateriële en materiële  
  vaste activa 26 901 26 386 37 682

 E. Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen  
  in uitvoering en handelsvorderingen 1 504 409 3 793

 F. Voorzieningen voor risico’s en kosten 69 (231) (91)

 G. Andere bedrijfskosten 6 652 6 081 10 938

 I. Afschrijvingen op positieve consolidatieverschillen 2 215 2 214 4 147

 III.  Bedrijfswinst   16 105 18 743 11 180

 IV.  Financiële opbrengsten 3 425 3 070 5 601

 A. Opbrengsten uit financiële vaste activa   294

 B. Opbrengsten uit vlottende activa 612 824 1 523

 C. Andere financiële opbrengsten 2 813 2 246 3 784

 V.  Financiële kosten  (9 260) (10 345) (16 464)

 A. Kosten van schulden 5 851 7 278 10 546

 C. Waardeverminderingen op vlottende activa andere 
  dan onder II.E. 121 (71) (943)

 D. Andere financiële kosten 3 288 3 138 6 861

 VI. Winst/Verlies uit gewone bedrijfsuitoefening  
  vóór belastingen  10 270 11 468 317

 (in EUR 000) RESULTATENREKENING 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

 VII. Uitzonderlijke opbrengsten  2 431 7 669 5 055

 A. Terugneming van afschrijvingen en van  
  waardeverminderingen op immateriële en materiële  
  vaste activa  18 3

 C. Terugneming van waardeverminderingen 
  op financiële vaste activa 113  

 D. Terugneming van voorzieningen voor  
  uitzonderlijke risico’s en kosten 2 232 386 4 200

 E. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa  52 194

 F. Andere uitzonderlijke opbrengsten 86 7 213 658

 VIII. Uitzonderlijke kosten  (1 091) (12 018) (19 981)

 A. Uitzonderlijke afschrijvingen en  
  waardeverminderingen op oprichtingskosten,  
  op immateriële en materiële vaste activa 184 117 3 414

 B. Uitzonderlijke afschrijvingen op positieve  
  consolidatieverschillen   790

 C.  Waardeverminderingen op financiële vaste activa 59  2

 D. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s  
  en kosten (1 054) (1 249) 3 696

 E. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa  1 308 2 855

 F. Andere uitzonderlijke kosten 1 902 11 842 9 224

 IX. Winst/Verlies van het boekjaar vóór belastingen  11 610 7 119 (14 609)

 X. A. Onttrekking aan de uitgestelde belastingen en  
   belastinglatenties 2 022 1 377 3 184

 B.  Overboeking naar de uitgestelde belastingen en  
  belastinglatenties (1 750) (1 318) (2 215)

 XI. Belastingen op het resultaat (2 856) (1 785) (3 210)

 A. Belastingen (2 909) (2 226) (3 326)

 B. Regularisering van belastingen en terugneming van  
  voorzieningen vóór belastingen 53 441 116

 XII. Winst/Verlies van het boekjaar 9 026 5 393 (16 850) 

 XIII. Aandeel in het resultaat van de vennootschappen
  waarop vermogensmutatie is toegepast  (4 200)

 B. Verliesresultaten  (4 200)

 XIV. Geconsolideerde winst/verlies  9 026 1 193 (16 850)

 A. Aandeel van derden 902 948 1 733

 B. Aandeel van de groep 8 124 245 (18 583)

 (in EUR 000)

Geconsolideerde jaarrekening 2003 (Na winstverdeling (1))
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II. Exclusieve dochterondernemingen

A.  DOCHTERONDERNEMINGEN, INTEGRAAL GECONSOLIDEERD (), OPGENOMEN VIA VERMOGENSMUTATIE () OF  
EVENREDIGE CONSOLIDATIE ()
Naam en volledig adres   B.T.W.- of  Deel v/h
   nationaal nummer   kapitaal
    (in %)

 ALEXANDER PHOTO SA  1999 2234 620 100.00
 Boulevard Royal 11, 2449 Luxemburg, Luxemburg
 DBM COLOR NV  BE 402.247.617 100.00
 Kwatrechtsteenweg 160, 9230 Wetteren, België
 DIGITAL PHOTOWORKS LTD (EXTRA FILM AUSTRALIË)   50.74
 Ferry Road 53, Southport, QLD 4215, Australië
 EDRO BVBA  BE 437.051.118 100.00
 Kwatrechtsteenweg 160, 9230 Wetteren, België
 EXTRA FILM AB  SE 556 069 600 601 100.00
 Box 300, 45780 Tanumshede, Zweden
 EXTRA FILM AG  CH 213.717 100.00
 Gewerbestrasse 18, 4123 Allschwill, Zwitserland
 EXTRA FILM AS  NO 919 322 942 100.00
 Box 300, 45780 Tanumshede, Zweden
 EXTRA FILM AUSTRIA GMBH  ATU 575 157 44 100.00
 Henckelgasse 19, 1140 Wenen, Oostenrijk
 EXTRA FILM BELGIUM NV   BE 447.697.065 100.00
 Kwatrechtsteenweg 111, 9230 Wetteren, België
 EXTRA FILM DENMARK A/S  DK 17 42 19 05 100.00
 Vaerkstedsgärden, 11, 2620 Albertslund, Denemarken
 OY EXTRA FILM AB  FI 0107865-1 100.00
 P.B. 1440, 00002 Helsingfors, Finland
 EXTRA FILM EUROPE NV  BE 425.953.625 100.00
 Kwatrechtsteenweg 160, 9230 Wetteren, België
 EXTRA FILM FRANCE SA  FR 48 331 704 122 100.00
 Rue Papin 24, 59650 Villeneuve d’Ascq, Cédex, Frankrijk
 EXTRA FILM LOGISTICS AG  562 363 100.00
 Zugerstrasse 50, 6340 Baar, Zwitserland
 EXTRA FILM NEDERLAND BV   NL 6400334B01 100.00
 Antennestraat 74, 1322 AS Almere, Nederland
 FICOBEL SA  BE 417.669.825 100.00
 Rue de Lusambo 36, 1190 Bruxelles, België
 FILMOBEL NV  BE 408.058.709 100.00
 Kwatrechtsteenweg 160, 9230 Wetteren, België
 FLT FINANZIARIA SPA  IT 13146200152 51.00
 Piazza Filippo Meda 3, 20121 Milano, Italië

Toelichting 
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A.  DOCHTERONDERNEMINGEN, INTEGRAAL GECONSOLIDEERD (), OPGENOMEN VIA VERMOGENSMUTATIE () OF  
EVENREDIGE CONSOLIDATIE ()
Naam en volledig adres   B.T.W.- of  Deel v/h
   nationaal nummer   kapitaal
    (in %) (1)

 FLT SRL  IT 11908360156 51.00
 Corzo Venezia 16, 20121 Milano, Italië

 FOTOCOOP NV  BE 404 888 886 100.00
 Kontichsesteenweg 19, 2630 Aartselaar, België
 FOTRONIC SA  BE 423.052.731 100.00
 Avenue Victor Hugo 7, 1420 Braine l’Alleud, België
 FÖFOTO KFT  10655302-2-44 100.00
 Nándorfejérvári út 35, 1119 Budapest, Hongarije
 HIFI INTERNATIONAL SA  LU 124.90.336 100.00
 Route de Luxembourg, BP 1, 3201 Bettembourg, Luxemburg
 INTERCOLOR FOTOLABORBETRIEBE GmbH (1)  DE 811 24 22 68 100.00
 Laufamholzstrasse 171, 90482 Nürnberg, Duitsland
 MAXICOLOR FRANCE SA  FR 22 409 495 074 100.00
 Rue des Artisans 10, 68140 Munster, Frankrijk
 NORD-WEST-COLOR FOTOLABORBETRIEBE GmbH (1)  DE 811 19 42 71 100.00
 Lindenhorsterstrasse 38-40, 44147 Dortmund, Duitsland
 OMNINET SARL,  FR 04 424 299 014 100.00
 Avenue des Ternes, 88, 75017 Paris , Frankrijk
 ORC EUROPE SARL,  FR 51 348 331 281 100.00
 Rue Papin, 24, 59650 Villeneuve d’Ascq , Frankrijk
 PHOTO FINANCE BV  NL  6511004B01 100.00
 Antennestraat 74, 1322 AS Almere, Nederland
 PHOTO HALL CENTER SA  BE 427.496.420 100.00
 Chaussée de Waterloo 715,1180 Brussel, België
 PHOTO HALL EST SA  BE 456.638.683 100.00
 Bld. des Gérardchamps 48, 4800 Verviers, België
 PHOTO HALL FRANCE SARL  FR 70 391 700 440 100.00
 Place du Marché 26, 57100 Thionville, Frankrijk
 PHOTO HALL MULTIMEDIA SA  BE 477.890.096 100.00
 Rue du Lusambo 36, 1190 Brussel, België
 PHOTO HALL NOORD SA  BE 406.962.807 100.00
 Rue du Lusambo 36, 1190 Brussel, België
 PHOTO HALL SUD SA  BE 438.185.919 100.00
 Chausseé de Bruxelles 299, 1410 Waterloo, België
 PHOTO HALL WEST NV  BE 464.091.748 100.00
 Brabantdam 49, 9000 Gent, België

(1) De activiteiten van deze dochteronderneming zijn reeds stopgezet met het oog op het in vereffening gaan

Toelichting 
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Naam en volledig adres   B.T.W.- of  Deel v/h
   nationaal nummer   kapitaal
    (in %) (2)

 PHOTO HOLDINGS IRELAND Ltd  659 45 42 I 100.00
 38/39, Fitzwilliam Square, Dublin 2, Ierland

 PHOTOMEDIA NV  BE 439.476.019 100.00
 Kwatrechtsteenweg 160, 9230 Wetteren, Belgium
 PHOTO RE Ltd  659 5115 R 100.00
 38/39,  Fitzwilliam Square, Dublin 2, Ierland
 PLASTIC UNIT PRODUCTION HOLDING SA  BE 431.368.205 100.00
 Avenue Victor Hugo 7, 1420 Braine-l’Alleud, België 
 PROMO CONCEPT INVESTMENT BVBA  BE 423.852.188 100.00
 Kwatrechtsteenweg 158, 9230 Wetteren, België
 SACAP Ltd   100.00
 Unit A, 19/F, One Capital Place - 18, Luard Road, Wanchai, Hong Kong
 SACAP SA  FR 19 353 224 694 100.00
 Rue Logelbach 124, 68000 Colmar, Frankrijk
 SPECTOR COORDINATIECENTRUM NV  BE 437.663.406 100.00
 Kwatrechtsteenweg 160, 9230 Wetteren, België
 SPECTOR FOTOHANDEL GmbH  ATU 151 36 500 100.00
 Babenbergerstrasse 88, 8020 Graz, Oostenrijk
 SPECTOR GRAND EST SA  FR 01 312 519 317 100.00
 Rue des Artisans 10, BP 33, 68140 Munster, Frankrijk
 SPECTOR NEDERLAND BV  NL 005129679B01 100.00
 Antennestraat 74, 1322 AS Almere, Nederland
 SPECTOR ROUTING BVBA  BE 432.931.289 100.00
 Kwatrechtsteenweg 160, 9230, Wetteren, België
 SPECTOR VERWALTUNG GmbH (1)  214 116 20551 100.00
 Laufamholzstrasse 171, 90482 Nürnberg, Duitsland
 STL FRANCE BELGIUM NV  BE 438.407.039 50.00
 Rue des Lutins 8, 1190 Vorst, België 
 VIVIAN FOTO AB  SE  5 563 348 100 100.00
 14 Göteborg-Bohuslän, Tanum Kommun, Zweden
 VIVIAN PHOTO PRODUCTS NV  BE 428.718.323 100.00
 Kwatrechtsteenweg 160, 9230 Wetteren, België 

Toelichting 

NOTA : 
In de loop van 2003 zijn de dochterondernemingen ExtraFilm Austria, Omninet en ORC Europe toegetreden tot de consolidatiekring, terwijl Partimage is uitge-
treden. De impact van deze in- en uittredingen bleef in 2003 beperkt. ExtraFilm Austria en ExtraFilm Europe zijn in wezen “start-ups” die hun activiteiten nog volop 
moeten ontwikkelen. Omninet is als internetbedrijf in 2000 gestart, en kent ook nog relatief beperkte activiteiten, met een geschatte jaaromzet die minder dan 1% 
van de geconsolideerde groepsomzet bedraagt. Bovendien werd Omninet pas november 2003 in de consolidatiekring opgenomen. ORC Europe is een incassobu-
reau met als voornaamste klant ExtraFilm France.
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B.  DOCHTERONDERNEMINGEN DIE BUITEN DE CONSOLIDATIE ZIJN GELATEN EN GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN DIE 
NIET VIA DE VERMOGENSMUTATIEMETHODE ZIJN OPGENOMEN
Naam en volledig adres   B.T.W.- of  Deel v/h   Reden van 
  nationaal nummer   kapitaal uitsluiting 
   (in %) (2) (a-b-c-d-e) (1)

BIM NV (in faling) BE 413.180.111 44.00 E
Kwikstraat 4, 3078 Everberg, België
DISTRIFOT SA (in vereffening) BE 433.054.916 33.82 E
Brusselsesteenweg 319, 3090 Overijse, België
F.E.E. SA BE 426.165.738 100.00 D
Avenue Victor Hugo 7, 1420 Braine l’Alleud, België
GEOPAR NV (in vereffening) BE 422.858.038 40.00 E
Rue de l’usine 1, 6010 Couillet, België
KREDITFORUM A/S (3) 980333345 75.00 A
Box 357, 7601 Levanger, Noorwegen
NORDEN INKASSO A/S (3) 976762622 26.00 E
Postboks 367, 7601 Levanger, Noorwegen
SPECTOR IMMOBILIEN VERWALTUNG (3)  100.00 A
Laufamholzstrasse 171, 90482 Nurnberg, Duitsland
VHS SA (3) BE 427.390.611 100.00 A
Avenue Victor Hugo 7, 1420 Braine l’Alleud, België

(1)  Reden van de uitsluiting (artikel 107 en artikel 175 van het K.B. van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen): 
 A.  Dochteronderneming van te verwaarlozen betekenis.
 D.  Aandelen van de dochteronderneming worden uitsluitend met het oog op latere vervreemding gehouden.
 E.  Geassocieerde onderneming van te verwaarlozen betekenis voor het principe van het getrouwe beeld.
(2)  Deel van het kapitaal van deze ondernemingen dat wordt gehouden door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen en door personen die in eigen 
naam optreden maar voor rekening van deze ondernemingen.
(3) Kreditforum en Norden Inkasso zijn incassokantoren die historisch gegroeid zijn rond de postorderactiviteiten in Scandinavië, maar vandaag geen betekenisvolle 
rol meer vervullen. Spector Immobilien Verwaltung is een dochteronderneming die tot doel heeft om het resterende Duitse vastgoed van de groep (het gebouw in 
Dresden) te verhuren of verkopen. VHS is een vennootschap die actief is in de verkoop van apparatuur voor medische beeldvorming. In de loop van 2003 werd het 
handelsfonds en andere activa van VHS verkocht. Het is de bedoeling dat VHS de nabije toekomst in vereffening gaat.

Toelichting 
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VII. Staat van de oprichtingskosten 
    Bedragen

Nettoboekwaarde per einde van het vorige boekjaar      53
Wijzigingen tijdens het boekjaar :
· Afschrijvingen      (13)
· Omrekeningsverschillen      (2)
Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar      38
waarvan:
·  Kosten van oprichting of kapitaalverhoging, kosten bij uitgifte      
 van leningen, disagio en andere oprichtingskosten     38

VIII.  Staat van de immateriële vaste activa
     

 Kosten van    Concessies, Goodwill 
 onderzoek en  octrooien en  
 ontwikkeling  licenties, enz.

a) Aanschaffingswaarde
 Per einde van het vorige boekjaar    162 790 17 750 13 117
 Mutaties tijdens het boekjaar:
 · Aanschaffingen, met inbegrip van de 
  geproduceerde vaste activa    17 737 807 609
 · Overdrachten en buitengebruikstellingen    (19) (1 460) (62)
 · Overboekingen van een post naar een andere    (16) 16 2
 · Omrekeningsverschillen    (2 268) (117) 3
 · Andere wijzigingen     6 
 Per einde van het boekjaar    178 224 17 002 13 669
c) Afschrijvingen en waardeverminderingen
 Per einde van het vorige boekjaar    117 217 14 146 9 588
 Mutaties tijdens het boekjaar:
 · Geboekt    14 279 1 975 291
 · Afgeboekt na overdrachten 
  en buitengebruikstellingen    (19) (1 461) (43)
 · Overboekingen van een post naar een andere    (12) 15 
 · Omrekeningsverschillen    (1 627) (56) 3
 · Andere wijzigingen     6
 Per einde van het boekjaar    129 838 14 625 9 839
d) Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar    48 386 2 377 3 830

Toelichting 
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IX.  Staat van de materiële vaste activa 
  Terreinen Installaties,     Meubilair      Leasing en      Overige   Activa     

 en machines en en rollend soortgelijke materiële in aanbouw
  gebouwen uitrusting materieel rechten vaste en vooruit-
      activa betalingen

a)  Aanschaffingswaarde
 Per einde van het vorige boekjaar 24 893 78 567 4 791 8 289 14 356 239
 Mutaties tijdens het boekjaar :
 · Aanschaffingen, met inbegrip        

 v/d geproduceerde vaste activa 157 5 804 406 499 1 399 32
 · Overdrachten & buitengebruikstellingen  (4 406) (421) (42) (472) (2)
 · Overboekingen van een post         

 naar een andere 26 159 42   (229)
 · Omrekeningsverschillen (231) (130) (136) (15) (4) (1)
 · Andere wijzigingen  36  1 024  
 Per einde van het boekjaar 24 845 80 030 4 682 9 755 15 279 39
b)  Meerwaarden
 Per einde van het vorige boekjaar 2 629 83
 · Omrekeningsverschillen (52)
 Per einde van het boekjaar 2 577 83
c)  Afschrijvingen en waardeverminderingen
 Per einde van het vorige boekjaar 11 778 59 054 3 365 2 501 6 713
 Mutaties tijdens het boekjaar :
 · Geboekt 1 091 6 925 520 484 1 507
 · Teruggenomen want overtollig  
 · Afgeboekt na overdrachten & 
  buitengebruikstellingen  (3 009) (347) (42) (317)
 · Overboekingen van een post        

 naar een andere 1 (3) 2  (3)
 · Omrekeningsverschillen (52) (60) (87) (10) (6)
 · Andere wijzigingen  20  230 
 Per einde van het boekjaar 12 818 62 927 3 453 3 163 7 894
d)  Nettoboekwaarde per einde van 
 het boekjaar (a+b-c) 14 604 17 186 1 229 6 592 7 385 39
 Waarvan:
 ·  Terreinen en gebouwen    5 536
 ·  Installaties, machines en uitrusting    1 056

Toelichting 
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X.  Staat van de financiële vaste activa
      Ondernemingen  Andere  

    waarop ondernemingen 
    vermogensmutatie  
    is toegepast

1. DEELNEMINGEN

a)  Aanschaffingswaarde
 Per einde van het vorige boekjaar    8 409
 Mutaties tijdens het boekjaar :
 · Aanschaffingen    134 

· Overboekingen van een post naar een andere    (8)
 Per einde van het boekjaar    8 535
c)  Waardeverminderingen
 Per einde van het vorige boekjaar    8 047
 Mutaties tijdens het boekjaar :
 · Geboekt    59 

· Teruggenomen want overtollig    (113)
 · Overboekingen van een post naar een andere    122 

Per einde van het boekjaar    8 115
d)  Niet opgevraagde bedragen
 Per einde van het vorige boekjaar    5
 Per einde van het boekjaar    5
 Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar (a) + (b) - (c) - (d) +/- (e)   415

2. VORDERINGEN

 Nettoboekwaarde per einde van het vorige boekjaar     1 781
 Mutaties tijdens het boekjaar
 · Toevoegingen      151
 · Terugbetalingen      (16)
 · Omrekeningsverschillen      (5)
 · Overige      2
 Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar      1 913

Toelichting 
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XI.  Staat van de geconsolideerde reserves Bedragen

Per einde van het vorige boekjaar      13 221
Wijzigingen tijdens het boekjaar :
·  Aandeel van de groep in het geconsolideerd resultaat     8 124
Te betalen dividenden      (2 434)
Transfert herwaarderingsmeerwaarden      35
Geconsolideerde reserves per einde van het boekjaar     18 946

XII.  Staat van de consolidatieverschillen       CONSOLIDATIEVERSCHILLEN

     Positieve  Negatieve  

Nettoboekwaarde per einde van het vorige boekjaar    20 691  34
Wijzigingen tijdens het boekjaar :
· Afschrijvingen    (2 215)
· Andere wijzigingen    236
Nettoboekwaarde aan het einde van het boekjaar    18 712  34

XIII.  Staat van de schulden
A.  UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN EEN JAAR,  NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD

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

 Financiële schulden  17 976 43 379 3 027
 3.  Leasingschulden en soortgelijke schulden  709  2 853  2 531
 4.  Kredietinstellingen  17 250 40 502 496
 5.  Overige leningen  17 24 
 Totaal  17 976 43 379 3 027

B. GEWAARBORGDE SCHULDEN      BOEKJAAR

 Financiële schulden      92 584

 3. Leasingschulden en soortgelijke schulden      4 440
 4.  Kredietinstellingen      88 144
 Totaal      92 584

Toelichting 
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XIV.  Resultaten over het boekjaar en over het vorige jaar
A.  Netto-omzet (post I.A.)
 A1. Uitsplitsing voor het boekjaar en voor het vorige boekjaar, per bedrijfscategorie en per geografische markt te geven als   

 bijlage bij het   standaardformulier, voor zover deze categorieën en markten, vanuit het oogpunt van de organisatie van de   
 verkoop van goederen en   de verlening van diensten in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de in consolidatie   
 opgenomen ondernemingen, onderling aanzienlijke verschillen te zien geven.

PER GEOGRAFISCHE MARKT    2003 2002 2001

 België     156 129 151 116 152 588 
Scandinavië    36 119 37 323 35 717 
Frankrijk    62 249 71 236 159 016 
Nederland    11 704 12 166 13 988 
Duitsland    0 0 30 419 
Oostenrijk    0 381 22 955 
Zwitserland    15 961 15 328 12 458 
Ierland     160 574 890 
Zuid-Afrika    0 0 1 020 
Hongarije    30 361 29 492 27 501 
Hong Kong    178 108 74 
Luxemburg    52 535 51 195 47 342 
Italië     9 057 9 046 8 580 
Australië    2 392 2 916 2 912

Totaal    376 845 380 881 515 460

UITSPLITSING PER BEDRIJFSCATEGORIE    2003 2002 2001
In EUR ‘000 

 Retail     241 159 228 293 217 345
 Mail Order    115 395 120 278 114 431
 Wholesale Photofinishing    - - 136 665
 Andere activiteiten (incl. Corporate)    20 291 32 310 47 019
Totaal    376 845 380 881 515 460

Toelichting 
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B.  Personeelsbestand en personeelskosten      2003 2002 2001
 (personeelsbestand in eenheden, kosten in EUR  ‘000)    

B 1.  Integraal geconsolideerde ondernemingen  
B11.a. Gemiddeld personeelsbestand     1 627 1 706 1 762
 · Arbeiders    613 671 687
 · Bedienden    926 952 988
 · Directiepersoneel    37 39 46
 · Anderen    51 44 41
B11.b. Gemiddeld personeelsbestand     1 627 1 706 1 762
 · Mail Order    325 363 406 

· Retail     897 928 899 
· Andere activiteiten    405 415 457

B12. Personeelskosten    49 430 51 153 92 380
B13. Gemiddeld aantal personeelsleden tewerkgesteld
 in België door de ondernemingen van de groep    752 765 935
B2. Evenredig geconsolideerde ondernemingen
B21. Gemiddeld personeelsbestand    1 1 4
 · Arbeiders      3
 · Bedienden    1 1 
 · Directiepersoneel      1
B22. Personeelskosten    85 63 31
B23. Gemiddeld aantal personeelsleden tewerkgesteld
  in België door de ondernemingen van de groep   1 1

C.  Uitzonderlijke resultaten     Boekjaar Vorig boekjaar

1.  Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke opbrengsten indien het      
belangrijke bedragen betreft

 ·  Afboeking schuld Interdiscount Holding AG     86
 ·  Waiver Pixelnet-schuld      2 975
 ·  Recuperatie van rekening-courant Spector Verwaltung     3 100
 ·  Uittrede uit kring Spector South Africa      37
2.  Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke kosten indien het  belangrijke bedragen betreft
 ·  Herstructurering Sacap France     673
 · Afhandeling Pixelnet     749
 · Afhandeling verkoop Spie-Api + diverse     480
 ·  Kodak Deal      8 447
 · Herstructureringskost “Renaissance”      2 403
 · Sluiting Shops Spector Fotohandel - Fusie Photo Hall - Andere     990

Toelichting 
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D.  Belastingen op resultaat (post 67/77)     Boekjaar Vorig
       boekjaar

 1.  Verschil tussen de aan de geconsolideerde resultatenrekening van het boekjaar 
  en de vorige boekjaren toegerekende belastingen en de voor die boekjaren reeds 
  betaalde of nog te betalen belastingen, voor zover dit verschil van belang is met het 
  oog op de in de toekomst te betalen belastingen :    7 246 7 516

XV.  Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen   
       Boekjaar

A.1. Persoonlijke zekerheden die door de in de consolidatie opgenomen  ondernemingen werden gesteld of  
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van derden.    56

A.2. Zakelijke zekerheden die door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen  werden gesteld of  
onherroepelijk beloofd op hun eigen activa als waarborg voor  schulden en verplichtingen van de in de  
consolidatie opgenomen ondernemingen      51 061

C.  Belangrijke hangende geschillen :
 • Hangende bezwaarschriften met de administratie van de belastingen waarbij 
   de Raad van Bestuur van mening is dat er geen voorziening moet worden aangelegd.

XVI. Betrekkingen met verbonden ondernemingen en met ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat en die niet in 
de consolidatie zijn opgenomen
   VERBONDEN ONDERNEMINGEN ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN 
    DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

   Boekjaar         Vorig   Boekjaar    Vorig  
   boekjaar   boekjaar

1.  Financiële vaste activa  13 9  402 348
 · deelnemingen en aandelen  13 9  402 348
2.  Vorderingen*  3 711 1 248  4 404 4 280
 · op meer dan één jaar  2 540   3 504 3 505
 · op hoogstens één jaar  1 171 1 248  900 775
4.  Schulden  137   
 · op hoogstens één jaar  137   
7.  Financiële resultaten   
 · opbrengsten uit vlottende activa  186 

*  De vorderingen op verbonden ondernemingen hebben in hoofdzaak betrekking op de Duitse vennootschappen Spector Verwaltung en Spector Immobilienver-
waltung (zie toelichting p. 42), en in mindere mate op STL France.  
De vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat verwijst naar een vordering van Spector Coördinatiecentrum op Fotoinvest. Fotoin-
vest is een referentieaandeelhouder van Spector Photo Group die 16,04% van de aandelen aanhoudt. De lening is toegekend tegen marktconforme voorwaarden

Toelichting 
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XVII. Financiële betrekkingen met bestuurders of zaakvoerders van de consoliderende onderneming   
       Boekjaar

A. Totaal bedrag van de toegekende bezoldigingen uit hoofde van hun 
 werkzaamheden in de consoliderende onderneming, haar dochterondernemingen 
 en geassocieerde ondernemingen, inclusief het bedrag van de gewezen bestuurders 
 of zaakvoerders, en uit dien hoofde toegekende rustpensioenen.     555

XIX. Belangrijke verplichtingen 
       Boekjaar

Spector Photo Group heeft een put-optie verleend waarbij de potentiële verplichting
bestaat dat Spector Photo Group aandelen dient te kopen tegen een maximale prijs van
EUR 3 506 325. Deze put-optie werd verleend aan Kodak, en is verbonden aan een 
uitstaande schuld die een belangrijke Franse klant heeft ten opzichte van één van 
de Franse ondernemingen die via een share deal aan Kodak werd verkocht. 
Deze klant heeft hiervoor aandelen in pand gegeven aan de betrokken Franse 
onderneming die naar Kodak is overgegaan. Deze put-optie heeft betrekking op 
deze aandelen voor een bedrag dat overeenstemt met de eventueel nog uitstaande 
schulden van de Franse klant in mei 2007.

XX.   Aandelen van de consoliderende onderneming in het bezit van de geconsolideerde ondernemingen 
       Boekjaar

Totaal aantal aandelen gehouden in Alexander Photo:      54 526

Totaal aantal aandelen gehouden in Spector Photo Group:      54 278

Percentage van de uitgegeven aandelen :       1,61%
(art. 143 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen)

Toelichting 
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I. Consolidatiecriteria

In de geconsolideerde rekeningen worden 
de rekeningen van de moedermaatschappij 
en die van haar dochterondernemingen 
verwerkt. De wederzijdse rekeningen 
tussen moedermaatschappij en dochters, 
en de verrichtingen onder integraal 
geconsolideerde dochters worden 
weggewerkt. De herwerkingen worden slechts 
uitgevoerd als ze enige betekenis hebben.
De integrale consolidatie volgt de 
waarderingsregels van de moedermaatschappij. 
De noodzakelijke herwerkingen vinden plaats 
ingeval de aldus geconsolideerde dochters 
andere waarderingsregels hebben.
De integrale consolidatie wordt toegepast op 
de dochterondernemingen waarover Spector 
de exclusieve controle bezit, en dit voor 
zover:
•  dat bezit van duurzame aard is;
•  de dochter niet gevestigd is in een land 

waar beperkingen inzake overdracht van 
dividenden van kracht zijn;

•  de activiteiten en de rekeningen van 
de dochter geen inbreuk maken op de 
homogeniteit van de groepsrekeningen.

De integrale consolidatie bestaat erin 
alle activa- en passivagegevens van de 
geconsolideerde ondernemingen integraal 
over te nemen, wat ook het geval is voor de 
opbrengsten en kosten.
De belangen van derden, met inbegrip van die 
in de winst van het boekjaar, worden in een 
afzonderlijke rubriek vermeld.
Sommige deelnemingen die voor meer 
dan 20% in handen zijn, werden uit de 
consolidatie geweerd wegens hetzij de niet-
duurzame aard van het bezit, hetzij het 
peil van hun eigen middelen (minder dan 

EUR 1 miljoen), hetzij het samengaan van 
verschillende factoren. Zij zijn evenmin en 
om dezelfde redenen opgenomen via de 
vermogensmutatiemethode.

Gewijzigde consolidatiekring
Intrede in de consolidatiekring :

- Omninet SARL
- ORC Europe SARL
- ExtraFilm Austria

Uittrede uit de consolidatiekring:
-  Partimage

Liquidatie :
- Spector Belgium

Wijziging in % voor vennootschappen 
geconsolideerd via vermogensmutatie :

- Intercolor 100% : toename van + 19,6%

II. Waarderingsregels

A. Opgave van de gehanteerde criteria voor 
de waardering van de verschillende posten 
van de geconsolideerde jaarrekeningen, 
inzonderheid :

•  voor de vorming en aanpassing van 
afschrijvingen, waardeverminderingen en 
voorzieningen voor risico’s en kosten, 
alsmede voor de herwaarderingen (in 
toepassing van art. 165 VI.a. van het K.B. 
van 30 januari 2001 tot uitvoering van het 
Wetboek van Vennootschappen);

•  voor de omrekeningsgrondslagen 
van de bedragen die in een andere 
munt zijn, of oorspronkelijk waren 
uitgedrukt, dan de munt waarin 
de geconsolideerde jaarrekening is 
opgesteld, en van de boekhoudstaten 

van dochterondernemingen en van 
geassocieerde ondernemingen naar 
buitenlands recht (in toepassing van art. 
165 VI.b. van het K.B. van 30 januari 
2001 tot uitvoering van het Wetboek van 
Vennootschappen).

In beginsel wordt elk actief bestanddeel 
gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en 
voor dat bedrag in balans opgenomen, onder 
aftrek van desbetreffende afschrijvingen en 
waardeverminderingen.

Oprichtingskosten
Deze rubriek omvat in hoofdzaak kosten 
verbonden met de uitgifte van leningen en 
kosten verbonden met belangrijke acquisities 
die lineair 20% worden afgeschreven.

Immateriële vaste activa
Immateriële bestanddelen worden 
afgeschreven over hun bedrijfseconomische 
levensduur. Betreffende de marketingpros-
pectiekosten wordt deze bedrijfseconomische 
levensduur bepaald aan de hand van de “life 
time value”- berekening. 
Dit leidt tot volgend afschrijvingsritme:
•  jaar 1: 35%
• jaar 2: 25%
•  jaar 3: 15%
•  jaar 4: 10%

Restwaarde (15%) blijft in principe geactiveerd.
De afschrijving start in de maand waarin 
de marketingactie aanvangt. Uitzonderlijke 
afschrijvingen worden genomen indien 
blijkt dat de “life time value”-berekening 
een lagere waarde aantoont dan de 
totale nettoboekwaarde der geactiveerde 
prospectiekosten.

Consolidatiecriteria en waarderingsregels
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Positieve consolidatieverschillen
Gezien de duurzaamheid en de langetermijn-
doelstellingen van de deelnemingen, worden 
de eerste consolidatieverschillen over 20 jaar 
afgeschreven. Deze termijn komt minstens 
overeen met de economische levensduur van 
de betrokken investeringen. Indien voor een 
gegeven deelneming de consolidatiepremie 
van verwaarloosbaar belang is, kan deze 100% 
worden afgeschreven.

Financiële vaste activa
1. Aandelen
De rubriek “aandelen” bevat de aandelen 
van de ondernemingen die niet opgenomen 
worden in de consolidatie of waarop de 
vermogensmutatiemethode niet wordt 
toegepast.
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 nettovermogenswaarde 
van de aandelen, of van de vermoedelijke 
contractuele waarde bij verkoop, of volgens 
de criteria die bij de aankoop van de aandelen 
werden aangewend wanneer de deelneming 
werd verkregen tegen een prijs die afwijkt van 
haar boekwaarde.

Waardeverminderingen worden toegepast 
wanneer de geraamde waarde, berekend zoals 
hiervoor uiteengezet, lager uitvalt dan de 
boekwaarde, en wanneer, naar de mening van 
de Raad van Bestuur, de waardevermindering 
van duurzame aard is, wat door de positie, de 
rendabiliteit, de vermoedelijke realisatiewaarde 
en de vooruitzichten van de deelneming 

wordt verantwoord.
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.

2. Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd 
tegen hun nominale waarde of hun 
aanschaffingsprijs. De Raad van Bestuur zal 
een standpunt innemen met betrekking tot de 
eventuele noodzakelijke waardeverminderingen 
indien de inbaarheid twijfelachtig is. De 
vorderingen in vreemde valuta werden 
omgerekend tegen de koers op balansdatum. 
Koersverschillen worden opgenomen in de 
resultatenrekening.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd 
tegen hun aanschaffingswaarde. Dit is de 
aankoopprijs met inbegrip van bijkomende 
kosten, hun kostprijs of hun inbrengwaarde.

Het afschrijvingsritme is lineair, pro rata op 
maandbasis, en bepaald als volgt:
•  gebouwen:
 - administratief 3%
 - productie 5%
 - inrichting  gehuurde gebouwen   11%
•  installaties 10% - 20%
•  machines 14% - 20%
•  minilabs 20%
•  bureaumateriaal 14%
•  rollend materieel: 
 - personenwagens 20%
 - vrachtwagens 33%
•  computerhardware 33%

•  computersoftware 20%
 (standaardpakketten worden onmiddellijk in  
 kost genomen)

In de aanschaffingswaarde van “gebouwen” 
wordt de rente op vreemd vermogen, dat 
wordt gebruikt voor de financiering van 
de desbetreffende activa, opgenomen. Dit 
gebeurt voorzover zij betrekking heeft op de 
periode welke de bedrijfsklaarheid van deze 
vaste activa voorafgaat.

Voorraden
Voorraden worden gewaardeerd tegen 
aanschaffingswaarde of tegen de marktwaarde 
zo deze laatste lager is.
De aanschaffingsprijs wordt bepaald door de 
methode van de gewogen gemiddelde prijzen.

Geldbeleggingen en liquide middelen
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, indien de realisatiewaarde lager is dan 
de boekwaarde, ongeacht of ze al dan niet 
duurzaam is.

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 van de 
ondernemingen, inclusief die met betrekking 
tot de verbintenissen, te analyseren en 
alle gegevens die niet-gedekte risico’s 
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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.

Uitgestelde belastingen en belasting-
latenties

Uitgestelde belastingen worden tegen 30% 
gevormd.
Uitgestelde belastingen ontstaan uit de 
tijdelijke verschillen tussen het boek-
houdkundig resultaat en het fiscaal 
resultaat. De voornaamste oorzaak van 
deze verschillen wordt gevormd door de 
afschrijvingsmethodes van de materiële en 
immateriële vaste activa.

Er wordt slechts rekening gehouden 
met tijdelijke verschillen die zich zullen 
realiseren binnen maximaal 7 jaar. Er worden 
voorzieningen gevormd voor uitgestelde 
belastingen met betrekking tot bepaalde 
vrijgestelde reserves die hun fiscale vrijstelling 
te danken hebben aan het behouden in de 
eigen middelen van de moedermaatschappij 
of van de dochtermaatschappijen. Bij wijziging 

van de belastingpercentages worden de 
bestaande voorzieningen herberekend, en 
het verschil wordt in het resultaat van het 
boekjaar verwerkt. Aansluitend worden ook 
voorzieningen gevormd voor te betalen 
belastingen op kapitaalsubsidies.

Omrekeningsmethode van de financiële 
staten van buitenlanse dochteronder-
nemingen

De omrekening van financiële staten in 
vreemde valuta gebeurt aan de hand van 
de slotkoersmethode. Dit impliceert dat de 
resultatenrekeningen van de buitenlandse 
geconsolideerde ondernemingen, uitgedrukt 
in deviezen, worden omgerekend in euro 
tegen de gemiddelde koers van het boekjaar.

De balans van deze geconsolideerde 
ondernemingen, uitgedrukt in deviezen, wordt 
omgerekend in euro tegen de indicatieve 
koers van de afsluitdatum van het boekjaar. 
De componenten van het eigen vermogen van 
deze dochters worden omgerekend tegen de 
historische koers. Omwille van het verschil 
tussen deze historische koers en de koers op 
balansdatum ontstaan omrekeningsverschillen 
die rechtstreeks opgenomen worden in 
het eigen vermogen onder de rubriek 
“omrekeningsverschillen”.

Vorderingen en schulden in vreemde 
valuta

Alle op het einde van het boekjaar in deviezen 
bestaande tegoeden en schulden worden 
in de jaarrekening van de geconsolideerde 
onderneming gewaardeerd op basis van de 
wisselkoers op balansdatum, tenzij voor 
specifiek ingedekte bedragen. Deze laatste 
tegoeden en schulden worden omgerekend 
op basis van de indekkingskoers. Alle 
omrekeningsverschillen met betrekking tot 
de andere tegoeden en schulden in deviezen 
worden in de resultatenrekening opgenomen.

Kapitaalsubsidies
Kapitaalsubsidies worden gewaardeerd tegen 
nominale waarde na aftrek van de uitgestelde 
belastingen. 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.

B. Uitgestelde belastingen en belasting-
latenties (in EUR ‘000)

-  Uitsplitsing van de post 168 van het passief  
   7 246

 • uitgestelde belastingen (1)  49
 • belastinglatenties (2) 7 197

(1) in toepassing van artikel 76 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen
(2)  in toepassing van artikel 129 van voormeld Koninklijk Besluit
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Verslag van het College van Commissarissen over de 
geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 
31 december 2003 gericht tot de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders van de vennootschap Spector Photo Group 
N.V..

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u 
verslag uit over de uitvoering van de controleopdracht die ons werd 
toevertrouwd.

Wij hebben de controle uitgevoerd van de geconsolideerde 
jaarrekening, opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de Raad 
van Bestuur van de vennootschap, over het boekjaar afgesloten op 
31 december 2003 met een balanstotaal van EUR (000) 236.067, en 
waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar 
van EUR (000) 8.124 (aandeel van de groep).  Voor de jaarrekeningen 
van de dochtervennootschappen die door andere revisoren werden 
gecontroleerd, hebben wij ons gesteund op hun verklaringen.  Wij 
hebben eveneens de controle van het geconsolideerde jaarverslag 
uitgevoerd.

Verklaring over de geconsolideerde jaarrekening zonder voorbe-
houd 
Onze controles werden verricht overeenkomstig de normen van het 
Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze beroepsnormen eisen dat onze 
controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate 
van zekerheid wordt verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening 
geen onjuistheden van materieel belang bevat, rekening houdend met 

de Belgische wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften. 
Overeenkomstig deze normen hebben wij rekening gehouden met de 
administratieve en boekhoudkundige organisatie van de groep, alsook 
met de procedures van interne controle.  Wij hebben de voor onze 
controles vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen.

Wij hebben op basis van steekproeven de verantwoording onderzocht 
van de bedragen opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening.  
Wij hebben de waarderingsregels, de consolidatiegrondslagen, de 
betekenisvolle boekhoudkundige ramingen die de onderneming 
maakte en de voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening in haar 
geheel beoordeeld.  Wij zijn van mening dat onze werkzaamheden en 
deze van onze confraters, die de jaarrekeningen van dochters hebben 
gecontroleerd, een redelijke basis vormen voor het uitbrengen van ons 
oordeel.
 
Op basis van onze controle en de verslagen van onze confraters, zijn 
wij van oordeel dat de geconsolideerde jaarrekening van SPECTOR 
PHOTO GROUP N.V. afgesloten op 31 december 2003, een getrouw 
beeld geeft van het vermogen, van de financiële toestand en van de 
resultaten van het geconsolideerd geheel in overeenstemming met de 
in België toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften, 
en dat een passende verantwoording wordt gegeven in de toelichting.

Bijkomende verklaringen 
Het geconsolideerde jaarverslag bevat de door de wet vereiste 
gegevens en stemt overeen met de geconsolideerde jaarrekening.

Verslag 

Gent, 7 april 2004.

Het College van Commissarissen,
  PKF bedrijfsrevisoren, Grant Thornton, Lippens & Rabaey,
  vertegenwoordigd door : vertegenwoordigd door :

  P. De Weerdt, J. Lippens,
  Commissaris. Commissaris.

Ook voor de boekjaren 2002 en 2001 
legde het College van Commissarissen 
een verklaring over de geconsolideerde 
jaarrekening af zonder voorbehoud. 

PKF Bedrijfsrevisoren
Potvlietlaan 6
2600 Antwerpen

Grant Thornton, Lippens & Rabaey
Lievekaai 21
9000 Gent
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Conform de artikels 104, 105 en 874 van het Wetboek van Vennootschappen van 7 mei 1999 werd in dit jaarverslag enkel een verkorte versie 
van de statutaire jaarrekening van Spector Photo Group N.V. opgenomen. 
Het jaarverslag, de statutaire jaarrekening van Spector Photo Group N.V.  en het verslag van het College van Commissarissen worden neerge-
legd bij de Nationale Bank van België en zijn eveneens beschikbaar op de maatschappelijke zetel.

Het College van Commissarissen heeft een goedkeurende verklaring zonder voorbehoud gegeven met betrekking tot de statutaire jaarrekening 
van Spector Photo Group N.V.
Ook voor de boekjaren 2002 en 2001 legde het College van Commissarissen een verklaring over de statutaire jaarrekening af zonder voorbe-
houd. 

PKF Bedrijfsrevisoren
Potvlietlaan 6
2600 Antwerpen

Grant Thornton, Lippens & Rabaey
Lievekaai 21
9000 Gent

Niet-geconsolideerde jaarrekening 2003 



62 Niet-geconsolideerde jaarrekening 2003 Spector Photo Group

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR 
BIJ DE STATUTAIRE JAARREKENING
Toelichting bij de cijfers 2003

Balansgegevens per 31 december 2003

ACTIVA
De immateriële vaste activa dalen van EUR 
2,2 miljoen naar EUR 1,5 miljoen door 
de combinatie van nieuwe investeringen, 
geboekte afschrijvingen en uitboekingen. 
Deze daling houdt verband met de uitboeking 
van het oude technologische platform voor      
“e-commerce” en “on-line photofinishing”. De 
toename van geproduceerde immateriële vaste 
activa verwijst naar de eigen ontwikkelings-
activiteiten voor enerzijds het vervangende 
webplatform, vooral ten behoeve van de 
postorderorganisaties, en anderzijds voor 
een nieuw geautomatiseerd kassasysteem ten 
behoeve van de Retail-entiteiten van de groep. 
De in 2003 geboekte afschrijvingen liggen in 
lijn met de vorige jaren.

De materiële vaste activa zijn verder 
afgebouwd van EUR 0,8 miljoen naar 
EUR 0,5 miljoen. Tegenover de normaal 
voorziene afschrijvingen staan enkel beperkte 
investeringen in installaties, machines en 
uitrusting.

De financiële vaste activa stijgen van EUR 97,4 
miljoen naar EUR 157,0 miljoen. Deze stijging 
verwijst naar een viertal elementen. Het eerste 
element is een kapitaalsverhoging in Photo 
Hall Multimedia N.V.. Deze kapitaalsverhoging 
gebeurde door een inbreng in natura van 

de aandelen Hifi International en Photo Hall 
France. Verder verwijst dit ook naar de 
verkoop van alle andere participaties van de 
Photo Hall groep aan Photo Hall Multimedia 
N.V.. Als derde element is er de verwerving 
door de vennootschap van de aandelen 
van PCI B.V.B.A.. Tot slot is er een lange 
termijnvordering die werd toegekend aan 
Photo Hall Multimedia N.V..

De daling van de vorderingen op meer 
dan één jaar hebben betrekking op de 
overboeking naar vorderingen die binnen 
het jaar vervallen. Deze vorderingen hebben 
in hoofdzaak betrekking op de lening die 
door de onderneming aan DBM Color 
werd verstrekt voor het financieren van de 
verhoogde participatie van DBM Color in het 
Coördinatiecentrum. 

Overeenkomstig artikel 624 van het Wetboek 
van Vennootschappen dient gemeld dat de 
vennootschap per eind 2003 vierenvijftig 
duizend tweehonderd achtenzeventig (54 
278) eigen aandelen bezit, waarvan 27 773 
in de loop van 2003 werden ingekocht 
op de beurs tegen een totaalprijs van EUR 
272 956,36 (fractiewaarde per aandeel EUR 
3,31). Daarnaast houdt Alexander Photo, een 
dochteronderneming van Spector Photo 
Group N.V., 54 526 aandelen Spector Photo 
Group aan. Gezamenlijk betreft het dus 108 
804 eigen aandelen, die 1,61% van het totaal 
aantal bestaande aandelen vertegenwoordigen. 
Dit pakket eigen aandelen zal in eerste 
instantie aangewend worden voor 
levering bij uitoefening van de opties 

waarop werd ingeschreven in het kader 
van het Aandelenoptieplan ten voordele 
van Werknemers en Consulenten van 
Spector Photo Group N.V. en verbonden 
ondernemingen (zie pagina 74 van dit 
document). 
Zij zijn gewaardeerd tegen de uitoefenprijzen 
van de aandelenoptieplannen die “in the 
money” zijn, behalve de eigen aandelen die 
tegen een lagere prijs werden ingekocht. De 
uitoefenprijs van het tweede en het derde 
plan bedragen respectievelijk EUR 9,69 en 
EUR 10,45). Het pakket eigen aandelen dat 
door Spector Photo Group N.V. wordt aan-
gehouden,vertegenwoordigt een nettobedrag 
van EUR 541 631, vermeld onder de rubriek 
Geldbeleggingen. 

In dezelfde rubriek nemen de overige 
beleggingen af van EUR 6,5 miljoen naar 
EUR 1,0 miljoen. Dit houdt verband met 
de vrijgave, eind december 2003, van het 
gedeelte van de escrow naar aanleiding 
van het in 2001 afgesloten akkoord met 
Kodak met betrekking tot de wholesale 
photofinishing-activiteiten in Frankrijk en 
Duitsland.

PASSIVA
De overgedragen winst stijgt van EUR 1,6 
miljoen naar EUR 60,2 miljoen waardoor 
ook het eigen vermogen evenredig wordt 
versterkt en per eind december 2003 EUR 
91,6 miljoen bedraagt.

De rubriek voorzieningen en uitgestelde 
belastingen is afgenomen van EUR 3,6 

miljoen naar EUR 0,8 miljoen. Dit heeft 
quasi uitsluitend te maken met de afname 
van overige risico’s en kosten naar aanleiding 
van de dading die werd getroffen met de 
curatoren van Pixelnet. Voor de voorziening 
van EUR 2,9 miljoen die in 2002 werd 
aangelegd, is er in 2003 een terugname 
van EUR 2,2 miljoen en een besteding van 
EUR 0,7 miljoen geboekt. Verder dient een 
voorziening van EUR 0,036 miljoen vermeld, 
die is aangelegd voor de aandelenopties 
uit de bestaande aandelenoptieplannen die 
wel “in the money” zijn, maar die per eind 
2003 niet zijn ingedekt via de inkoop van 
eigen aandelen. Het betreft in totaal 17 696 
opties uit het derde aandelenoptieplan met 
een uitoefenprijs van EUR 10,45, terwijl de 
beurskoers per 31 december 2003 EUR 12,50 
bedroeg.

De schulden verminderen van EUR 130,8 
miljoen naar EUR 114,5 miljoen. Dit verwijst 
naar de voortgezette afbouw van de financiële 
schulden, die in 2003 naar planning heeft 
plaatsgevonden. Handelsschulden, schulden 
met betrekking tot belastingen, bezoldigingen 
en sociale lasten en overige schulden bleven 
grotendeels op het peil van 2002.

RESULTATENREKENING 2003
De bedrijfsopbrengsten bedragen EUR 
15,3 miljoen tegenover EUR 16,9 miljoen in 
2002 – een daling met EUR 1,6 miljoen. 
De belangrijkste activiteiten van Spector 
Photo Group bestaan uit het verlenen van 
ondersteunende diensten, hoofdzakelijk op 
het vlak van management en Information 
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Technology (IT). De bedrijfsopbrengsten van 
Spector Photo Group volgen in sterke mate 
de evolutie van de dochterondernemingen, 
aan wie deze diensten worden verleend. 

Vooral op het vlak van IT wordt er 
aanvullend een verscherpte kostenbeheersing 
toegepast, waardoor de bedrijfskosten met 
EUR 1,1 miljoen kunnen gedrukt worden tot 
EUR 10,5 miljoen.

Bijgevolg daalt de bedrijfswinst minder sterk 
dan de bedrijfsopbrengsten, en komt ze uit 
op EUR 4,7 miljoen.

De financiële opbrengsten zijn in vergelijking 
met 2002 licht gedaald en bedragen nu EUR 
3,8 miljoen.

De kosten van de financiële schulden zijn met 
EUR 1,3 miljoen gedaald als gevolg van het 
lagere niveau van de uitstaande schuld.
In 2002 werd  er een waardevermindering 
van EUR 20,5 miljoen geboekt op de 
vordering ten opzichte van Spector Belgium 
N.V. omdat toen werd gevreesd dat de 
middelen uit de bedrijfsvoering van Spector 
Belgium niet voldoende zouden zijn om 
deze vordering te vereffenen. Door de 
vereffening van Spector Belgium N.V. in 
2003 wordt de waardevermindering van EUR 
20,5 miljoen teruggenomen en een bedrag 

van EUR 21,5 miljoen als definitief verloren 
geboekt. Overige financiële kosten betreffen 
o.a. koersverschillen, een provisie voor de 
aandelenoptieplannen en andere bankkosten.

De uitzonderlijke opbrengsten bedragen EUR 
60,3 miljoen tegenover EUR 27,4 miljoen in 
2002. Dit betreft in hoofdzaak meerwaarden 
bij de realisatie van vaste activa – met name 
de verkoop van de aandelen van de Photo Hall 
dochterondernemingen aan de vennootschap 
Photo Hall Multimedia N.V.. Verder is het 
uitzonderlijk resultaat ook positief beïnvloed 
door de gunstige dading in het dossier 
Pixelnet, dat hierboven al is beschreven.

Dit leidt finaal tot een winst van het boekjaar 
vóór belasting van EUR 61,2 miljoen 
– tegenover een verlies van EUR 9,5 miljoen 
in 2002. Belastingen op het resultaat belopen 
EUR 0,1 miljoen, waardoor de winst van het 
boekjaar uitkomt op EUR 61,1 miljoen. 

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
De Raad van Bestuur stelt de volgende 
bestemming van het resultaat voor:
Te bestemmen winst van het boekjaar: 
   EUR 61 110 351,89
Overgedragen winst van het vorig boekjaar:  
   EUR 1 567 274,06
Te bestemmen resultaat: EUR 62 677 625,95

Aangezien de wettelijke reserves EUR 
4 086 099,26 bedragen en bijgevolg reeds 
10% van het maatschappelijk kapitaal van EUR 
22 392 361,51 vertegenwoordigen, stelt de 
Raad van Bestuur voor om geen toevoeging 
aan de wettelijke reserves te doen. 

De resultaatsverdeling is als volgt:
Over te dragen winst van het boekjaar: 
   EUR 60 243 574,87
Vergoeding van het kapitaal: 
   EUR 2 434 051,08
Andere vermeldingen

De Raad van Bestuur meldt verder dat het 
College van Commissarissen een jaarlijkse 
vergoeding ontvangt van EUR 31 575,00, 
conform de beslissing van de Gewone 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
van 12 mei 2002. In het boekjaar 2003 
ontvingen de commissarissen een aanvullende 
vergoeding van EUR 52 540.18  voor 
prestaties die buiten hun mandaat vallen. Het 
betreft in hoofdzaak de begeleiding van de 
interne werkgroep die de invoering van IAS/
IFRS voorbereidt. 
Daarbuiten werden er geen bezoldigingen en 
voordelen in natura toegekend – noch door 
Spector Photo Group N.V., noch door enige 
andere van haar afhankelijke ondernemingen. 
Wetteren, 7 april 2004
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Niet-geconsolideerde jaarrekening 2003 (Na winstverdeling)

ACTIVA 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

Vaste activa  159 001 100 420 122 770

 I.  Oprichtingskosten    
 II.  Immateriële vaste activa  1 507 2 176 2 408

 III.  Materiële vaste activa  476 806 1 346

 A. Terreinen en gebouwen 291 454 613

 B. Installaties, machines en uitrusting  185 315 593

 C. Meubilair en rollend materieel  37 93

 E. Overige materiële vaste activa   47

 IV.  Financiële vaste activa  157 018 97 438 119 016

   A. Verbonden ondernemingen 156 812 97 285 118 852

 1. Deelnemingen  104 425 94 614 116 181

 2. Vorderingen 52 387 2 671 2 671

 B. Ondernemingen waarmee een  
  deelnemingsverhouding bestaat 112

 1. Deelnemingen 112

 C. Andere financiële vaste activa 94 153 164

 1. Aandelen  29 88 87

 2. Vorderingen en borgtochten in contanten 65 65 77

Vlottende activa 47 893 66 902 64 832

 V.  Vorderingen op meer dan één jaar  32 188 40 193 42 847

 B. Overige vorderingen  32 188 40 193 42 847

 VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 13 800 19 564 15 448

 A. Handelsvorderingen  3 410 7 796 11 143

 B. Overige vorderingen 10 390 11 768 4 305

 VIII.  Geldbeleggingen   1 523 6 807 5 844

 A. Eigen aandelen 542 303 281

 B.  Overige beleggingen   981 6 504 5 563

 IX.  Liquide middelen  230 160 67

 X.  Overlopende rekeningen  152 178 626

Totaal der activa  206 894 167 322 187 602

PASSIVA 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
 
Eigen vermogen 91 642 32 967 37 772

 I. Kapitaal  22 392 22 392 17 730

 A. Geplaatst kapitaal 22 392 22 392 17 730

 IV.  Reserves 9 006 9 007 27 160

 A. Wettelijke reserves 4 086 4 087 3 889

 B. Onbeschikbare reserves 542 303 371

 1. Voor eigen aandelen 542 303 371

 C. Belastingvrije reserves 2 616 2 616 2 616

 D. Beschikbare reserves 1 762 2 000 20 284

 V.  Overgedragen winst / verlies 60 243 1 567 (7 120)

 VI.  Kapitaalsubsidies  1 1 2

Voorzieningen en uitgestelde belastingen 753 3 581 1 127

 VII. A. Voorzieningen voor risico’s en kosten 753 3 581 1 127

 1. Belastingen 517 406 399

 4. Overige risico’s en kosten 236 3 175 728

 B. Uitgestelde belastingen  

Schulden 114 499 130 774 148 703

 VIII. Schulden op meer dan één jaar  36 953 49 272 57 782

 A.  Financiële schulden 36 953 49 272 57 782

 1. Achtergestelde leningen 1 200

 4. Kredietinstellingen 33 179 47 003 55 524

 5. Overige leningen 2 574 2 269 2 258

 IX.  Schulden op ten hoogste één jaar 74 635  79 029 89 402

 A. Schulden op meer dan één jaar die  
  binnen het jaar vervallen 16 230 11 740 54

 B.  Financiële schulden  23 329 30 522 67 924

 1. Kredietinstellingen 23 329 29 143 54 290

 2. Overige leningen  1 379 13 634

 C.  Handelsschulden 2 660 2 382 7 582

 1. Leveranciers 2 660 2 382 7 582

 E.  Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en  
  sociale lasten 2 357 2 978 3 749

 1. Belastingen  1 941 2 493 3 267

 2. Bezoldigingen en sociale lasten  416 485 482

 F.  Overige schulden  30 059 31 407 10 093

 X.  Overlopende rekeningen  2 911 2 473 1 519

Totaal der passiva  206 894 167 322 187 602

 (in EUR 000)  (in EUR 000)
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(Na winstverdeling)

RESULTATENREKENING 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

 
 I.  Bedrijfsopbrengsten  15 255 16 894 23 531

 A. Omzet 6 100 6 382 6 896

 C. Geproduceerde vaste activa 786

 D. Andere bedrijfsopbrengsten 8 369 10 512 16 635

 II.  Bedrijfskosten  (10 531) (12 124) (16 357)

 B.  Diensten en diverse goederen 5 563 6 063 9 644

 C.  Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 2 684 2 809 2 752

 D.  Afschrijvingen en waardeverminderingen op  
  oprichtingskosten, op immateriële en materiële  
  vaste activa  1 381 1 869 2 441

 E.  Waardeverminderingen op voorraden,  
  bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen  11 (845) 771

 G.  Andere bedrijfskosten 892 2 228 749

 III.  Bedrijfswinst  4 724 4 770 7 174

 IV.  Financiële opbrengsten 3 767 4 018 3 331

 A.  Opbrengsten uit financiële vaste activa    871 803

 B.  Opbrengsten uit vlottende activa 3 737 3 132 2 173

 C.  Andere financiële opbrengsten 30 15 355

 V.  Financiële kosten  (6 770) (27 222) (8 247)

 A.  Kosten van schulden 5 733 6 999 7 887

 B.  Waardeverminderingen op vlottende activa andere  
  dan bedoeld onder II.E  (20 762) 20 107 289

 C.  Andere financiële kosten  21 799 116 71

 VI.  Winst/verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening,  
  vóór belastingen  1 721 (18 434) 2 258

 VII. Uitzonderlijke opbrengsten 60 330 27 360 4 502

 B.  Terugneming van waardeverminderingen op  
  financiële vaste activa 1 670 10 208 4 200

 C.  Terugneming van voorzieningen voor 
  uitzonderlijke risico’s en kosten 2 232

 D.  Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 56 343 14 178 302

 E.  Andere uitzonderlijke opbrengsten 85 2 974 

 VIII. Uitzonderlijke kosten  (830) (18 432) (13 730)

 A.  Uitzonderlijke afschrijvingen en  
  waardeverminderingen op oprichtingskosten,  
  op immateriële en materiële vaste activa 562  1 713

 B.  Waardeverminderingen op financiële vaste activa  181 4 200 10 208

 C.  Voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s  
  en kosten (744) 2 448 728

 D.  Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa  10 122 46

 E.  Andere uitzonderlijke kosten 831 1 662 1 035

 IX.  Winst/verlies van het boekjaar vóór belastingen   61 221 (9 506) (6 970)

 A.  Onttrekking aan de uitgestelde belastingen   5

RESULTATENREKENING 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

 
 X.  Belastingen op het resultaat  (111) 77 (163)

 A.  Belastingen (111) (11) (164)

 B.  Regularisering van belastingen en terugneming  
  van voorzieningen voor belastingen  88 1

 XI.  Winst/verlies van het boekjaar 61 110 (9 429) (7 127)

 XII.  Onttrekking aan/overboeking naar de belastingvrije  
  reserves   7

 XIII. Te bestemmen winst/te verwerken verlies  
  van het boekjaar 61 110 (9 429) (7 120)

 

RESULTAATVERWERKING

 A.  Te bestemmen winstsaldo /  
  te verwerken verliessaldo 62 677 (16 549) (102 748)

 1.  Te bestemmen winst /  
  te verwerken verlies van het boekjaar  61 110 (9 429) (7 120)

 2.  Overgedragen winst /  
  verlies van het vorige boekjaar 1 567 (7 120) (95 449)

 B. Onttrekking aan het eigen vermogen  18 927 95 449

 1.  Aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies   95 449

 2.  Aan de reserves  18 927

 C.  Toevoeging aan het eigen vermogen   

 3.  Aan de overige reserves  

 D.  Over te dragen resultaat
 1.  Over te dragen winst  (60 243) (1 567) 

 2.  Over te dragen verlies   7 120

 F.  Uit te keren winst  (2 434) (811) 

 1.  Vergoeding van het kapitaal 2 434 811

 (in EUR 000)  (in EUR 000)
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Staat van het kapitaal    
(In EUR)  Bedragen Aantal   
    aandelen

A.  MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
 1. Geplaatst kapitaal 
      •  Per einde van het vorige boekjaar        22 393 361,52
  •  Per einde van het boekjaar      22 393 361,52
   2.  Samenstelling van het kapitaal
       2.1.  Soorten aandelen
   Gewone aandelen zonder nominale waarde     22 393 361,52 6 761 253
        2.2.  Aandelen op naam of aan toonder
   Op naam      2 655 729
          Aan toonder      4 105 524
C.  EIGEN AANDELEN GEHOUDEN DOOR   
      •  de vennootschap zelf     541 631 54.278
      •  haar dochters     526 667 54 526

E.  TOEGESTAAN, NIET-GEPLAATST KAPITAAL    17 729 525,41
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G.  STRUCTUUR VAN HET AANDEELHOUDERSCHAP VAN DE ONDERNEMING OP DATUM VAN DE JAARAFSLUITING.

Houders van ten minste 5% van de aandelen   Recentste  Aantal  % van het
van Spector Photo Group    kennisgeving Aandelen totaal

A. STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR   16/12/2002 5 405 0,08%

 CONSORTIUM EX-IPG
 Houtkopersstraat 3, NL-3334 KD Zwijndrecht

B. ALEXANDER PHOTO SA   16/12/2002 54 326 0,80%
 Boulevard Royal 11, L-2449 Luxemburg
C. FOTOINVEST CVBA   16/12/2002 1 084 359 16,04%
 Kwatrechtsteenweg 160, 9230 Wetteren
D. PARTIMAGE CVA   16/12/2002 84 044 1,24%
 Kwatrechtsteenweg 160, 9230 Wetteren
E. SPECTOR BELGIUM NV   16/12/2002 200 0,00%
 Kwatrechtsteenweg 160, 9230 Wetteren
F. CONSORTIUM VIT NV, LUTHERICK NV EN 
 MERCURIUS INVEST NV   19/7/2002 986 059 14,58%
 p/a Walle 113, 2500 Kortrijk
 - VIT NV    379 777 5,62%
 - LUTHERICK NV    558 348 8,26%
 - MERCURIUS INVEST NV    47 934 0,71%
G. MERCATOR BANK & VERZEKERINGEN NV   19/7/2002 537 169 7,94%
 Kortrijksesteenweg 302, 9000 Gent
H. SPECTOR PHOTO GROUP NV   16/12/2002 26 505 0,39%

NOTEN : 
A, B, C, D, E en H zijn verbonden en vertegenwoor-
digen samen 1 254 839 aandelen. B en E zijn doch-
terondernemingen van Spector Photo Group NV. 
 
Op datum van 23.12.2003 zijn de 200 aandelen 
aangehouden door Spector Belgium NV (E) overge-
dragen aan Alexander Photo SA.. Spector Belgium 
NV is per 30.12.2003 vereffend.

Totaal aantal uitgegeven aandelen : 6 761 253

In de loop van het boekjaar 2003 zijn de 5 405 
aandelen aangehouden door de Stichting Admini-
stratiekantoor Consortium ex-IPG uitgekeerd aan 
haar certificaathouders.

Voor het aantal eigen aandelen dat per 31 december 
2003 door Spector Photo Group wordt aangehou-
den: zie pagina 35.
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BEGINSEL

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

Ten behoeve van het getrouwe beeld zijn 
geen afwijkingen noodzakelijk van voormelde 
waarderingsregels.
De waarderingsregels werden ten opzichte van 
vorig jaar niet gewijzigd, met uitzondering van 
de afschrijvingdmethode voor materiële vaste 
activa (zie verder). 
De resultatenrekening wordt niet op 
belangrijke wijze beïnvloed door opbrengsten 
en kosten die aan enig ander boekjaar moeten 
worden toegerekend.

Tevens zijn de cijfers van de opeenvolgende 
boekjaren vergelijkbaar.

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 
worden voor 100% afgeschreven.

2.  Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden 
gewaardeerd tegen hun acquisitiekost.
De afschrijving gebeurt volgens de lineaire 
methode met 20 %.

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:

• gebouwen en constructies  5 tot 7 %
• geherwaardeerde gebouwen en constructies   
  5 tot 7 %
• installaties, uitrusting en meubilair
  10 tot 25 %
• rollend materieel  20 %
• minilabs  1/3 per jaar
• machines  20 tot 25 %
• informatica  20 tot 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. De 
wijziging van de afschrijvingsregels in 2003 
had een positief effect op het resultaat voor 
belasting ten bedrage van EUR 88 919,32.

4.  Financiële vaste activa
De aandelen worden tegen hun aanschaffings-
prijs 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 nettovermogenswaarde 
van de aandelen of van de vermoedelijke 
contractuele waarde bij verkoop, of volgens 
de criteria die bij de aankoop van de aandelen 
werden aangewend wanneer de deelneming 
werd verkregen tegen een prijs die afwijkt van 
haar boekwaarde.

Waardeverminderingen worden toegepast 
wanneer de geraamde waarde, berekend zoals 
hiervoor uiteengezet, lager uitvalt dan de 
boekwaarde en wanneer, naar de mening van 
de Raad van Bestuur, de waardevermindering 
van duurzame aard is, wat door de positie, de 
rendabiliteit, de vermoedelijke realisatiewaarde 
en de vooruitzichten van de deelneming 
wordt verantwoord.
De waardeverminderingen worden 
teruggenomen wanneer de geraamde waarde 
hoger is dan de boekwaarde die rekening 
hield met de waardeverminderingen en voor 
zover, naar de mening van de Raad van 
Bestuur, het verschil van duurzame aard is.

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

De Raad van Bestuur zal een standpunt 
innemen met betrekking tot de eventuele 
noodzakelijke waardeverminderingen.
De betreffende BTW wordt op de activa 
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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 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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I. ALGEMENE GEGEVENS OVER DE  
VENNOOTSCHAP

1.1. Identiteit
De naam van de vennootschap is ‘Spector 
Photo Group N.V.’, in het kort ‘Spector’; 
zij heeft haar maatschappelijke zetel te 9230 
Wetteren, Kwatrechtsteenweg 160.

1.2. Oprichting en duur 
Spector werd opgericht voor onbepaalde duur 
op 23 december 1964 onder de benaming 
‘DBM Color N.V.’ bij akte verleden voor 
Notaris Luc Verstraeten te Assenede, 
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch 
Staatsblad van 15.01.1965. 
De statuten werden voor het laatst gewijzigd 
bij akte verleden voor Notaris Jan Vander 
Bracht op 24 november 2003, gepubliceerd 
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 
10 december 2003.

1.3. Rechtsvorm 
Spector werd opgericht als naamloze 
vennootschap naar Belgisch recht.

1.4. Maatschappelijk doel
Het doel van de vennootschap wordt in 
artikel 3 van de statuten omschreven als volgt:
a) de fabricage, import, aankoop, verkoop, le-

vering, verhuur, leasing en opslag van alle 
producten, materialen en apparatuur voor 
beeld-, signaal- en geluidsregistratie- en 
weergave en op het gebied van electro-
nica, informatica, multimedia, geluids- en 
beeldmedia, telecommunicatie, kantoor-
inrichting, fotografie, fotogravure, film en 
software, alsook hun toebehoren en de 

daarbijhorende diensten en aanverwante 
artikelen;

b) de aanschaffing, productie, exploitatie en 
ontwikkeling van elk beeld -en woord-
merk en octrooi dat al dan niet betrek-
king heeft op de voornoemde activiteiten 
en licentieverlening;

c) de aankoop, verkoop, de verbouwing, de 
huur, de onderhuur, de financieringshuur, 
de leasing, de concessie en de uitbating, 
onder gelijk welke vorm, van alle roerende 
en onroerende goederen en machines, 
installaties, materieel, bedrijfswagens en 
personenwagens die betrekking hebben 
op de bedrijvigheden van de vennoot-
schap;

d) het beleggen, beheren en exploiteren van 
vermogenswaarden;

e) het oprichten van en het samenwerken 
met ondernemingen en vennootschappen, 
de aankoop en het beheer van deelne-
mingen of aandelen in vennootschappen 
of ondernemingen, waarvan het doel 
gelijkaardig of samenhangend is met de 
doelstelling hierboven bepaald of van aard 
is de verwezenlijking ervan te bevorderen, 
en in financiële vennootschappen; de fi-
nanciering van zulke vennootschappen of 
ondernemingen door leningen, borgstel-
lingen of onder gelijk welke andere vorm; 
de deelneming als lid van de Raad van 
Bestuur of van ieder ander gelijkaardig 
orgaan aan het bestuur en de waarneming 
van de functie van vereffenaar van hoger-
genoemde vennootschappen;

f) de uitvoering van alle werken, studies en 
managementdiensten van administratieve, 
technische, commerciële en financiële aard, 

voor rekening van ondernemingen waar-
van zij aandeelhouder is of voor rekening 
van derden.

De vennootschap mag, in België en in het 
buitenland, voor eigen rekening en voor 
rekening van derden, alle industriële, handels- 
en financiële verrichtingen verwezenlijken 
die rechtstreeks of onrechtstreeks haar 
onderneming kunnen uitbreiden of 
bevorderen.

1.5.Register
Spector is ingeschreven in het Handelsregister 
te Dendermonde onder het nummer 24.107. 
Zijn nummer voor de Belasting op de 
Toegevoegde Waarde is BE 405.706.755, 
ingeschreven bij de Kruispuntbank 
voor Ondernemingen onder nummer 
0 405 706 755.

II. ALGEMENE GEGEVENS OVER HET 
KAPITAAL

2.1. Geplaatst kapitaal 
Het maatschappelijk en volstort kapitaal van 
Spector per 31 december 2002 bedraagt EUR 
22 393 361,52 en wordt vertegenwoordigd 
door 6 761 253 maatschappelijke aandelen 
zonder nominale waarde, volledig volstort. 
Er zijn daarnaast 2 016 345 VVPR-strips 
die recht geven op een verlaagde roerende 
voorheffing op dividenden van 15% in plaats 
van 25%. Om van dit voordeel te kunnen 
genieten, dienen de aandeelhouders hun 
coupon van het aandeel tegelijk met de 
coupon van de VVPR-strip aan te bieden 
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aan de uitbetalende instelling, en dit vóór 30 
november van het jaar waarin het dividend 
werd toegekend.

2.2. Toegestaan kapitaal, converteerbare 
obligaties

Artikel 34 van de statuten regelt o.a. de 
bevoegdheid van de Raad van Bestuur om 
over een periode van 5 jaar te rekenen vanaf 
de publicatiedatum in het Belgisch Staatsblad 
van de statutenwijziging van 8 mei 2002 
(zijnde 1 juni 2002), het kapitaal in één of 
meerdere malen te verhogen ten belope van 
EUR 17 729 525,41: “De Raad van Bestuur is 
gemachtigd om gedurende een termijn van 5 
jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van 
de beslissing van de Algemene Vergadering 
van 8 mei 2002 in de bijlagen tot het 
Belgisch Staatsblad, binnen de wettelijke 
beperkingen, het maatschappelijk kapitaal in 
één of meerdere malen te verhogen, zowel 
door inbreng in speciën als door inbreng 
in natura evenals door incorporatie van 
reserves en/of van uitgiftepremies, met of 
zonder uitgifte van nieuwe maatschappelijke 
aandelen, converteerbare obligaties, obligaties 
met warrants of warrants die al dan niet 
verbonden zijn aan een ander effect uit te 
geven, dit alles ten belope van een maximum 
globaal bedrag van EUR 17 729 525,41. 
Dit plafond van EUR 17 729 525,41 is van 
toepassing voor wat betreft de uitgifte van in 
aandelen converteerbare obligaties, obligaties 
met warrants of warrants die al dan niet 
verbonden zijn aan een ander effect, op het 
bedrag van de kapitaalverhogingen die zouden 
kunnen voortvloeien uit de conversie van 
die obligaties of uit de uitoefening van die 

warrants. De Raad van Bestuur wordt hierbij 
door de Algemene Vergadering gemachtigd, 
op grond van een beslissing genomen 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 
560 Wetboek van Vennootschappen, om in 
het kader van de uitgifte van effecten binnen 
het toegestaan kapitaal, de respectievelijke 
rechten te wijzigen van de bestaande 
soorten van aandelen of effecten die al dan 
niet het kapitaal vertegenwoordigen. Deze 
machtiging geldt in zoverre dit conform 
is met de wettelijke bepalingen terzake. De 
Raad van Bestuur zal deze machtiging in 
geen geval aanwenden op een wijze die een 
benadeling van de rechten verbonden aan de 
bestaande aandelen als doel of als gevolg zou 
hebben. De Raad van Bestuur is uitdrukkelijk 
gemachtigd om gedurende drie jaar vanaf 
de bekendmaking van de beslissing van de 
Algemene Vergadering van 08 mei 2002 
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, 
de door de huidige bepaling toegestane 
machtiging te gebruiken om het kapitaal 
te verhogen, in de gevallen en onder de 
voorwaarden en binnen de beperkingen 
van artikel 607 van het Wetboek van 
Vennootschappen. De Raad van Bestuur 
bepaalt de data en de voorwaarden van 
de kapitaalverhogingen die hij beveelt in 
toepassing van de voorgaande alinea’s, erin 
begrepen de eventuele betaling van de 
uitgiftepremies. Hij stelt de voorwaarden van 
de obligatieleningen vast waartoe hij beslist 
ingevolge de vorige alinea’s. Wanneer gebruik 
gemaakt wordt van de voorgaande alinea’s, 
bepaalt de Raad van Bestuur overeenkomstig 
artikelen 592 en verder van het Wetboek 
van Vennootschappen de termijn en de 

andere voorwaarden van de uitoefening 
door de aandeelhouders van het recht van 
voorkeur wanneer de wet hen dat recht 
toekent. Hij kan tevens, overeenkomstig 
zelfde artikelen 592 en verder, in het 
belang van de vennootschap en onder 
de voorwaarden door de wet vastgesteld, 
het voorkeurrecht van de aandeelhouders 
beperken of afschaffen, ten gunste van 
één of meerdere bepaalde personen die hij 
kiest, ongeacht of deze personen behoren 
tot het personeel van de vennootschap of 
haar dochtervennootschappen. Wanneer een 
uitgiftepremie wordt betaald ingevolge huidige 
bepaling, dan wordt deze van rechtswege 
overgedragen naar een reserverekening 
genaamd “uitgiftepremies” waarover slechts 
kan worden beschikt onder de voorwaarden 
vereist voor de kapitaalvermindering. De 
premie kan echter steeds ingelijfd worden 
bij het maatschappelijk kapitaal; deze 
beslissing kan door de Raad van Bestuur 
overeenkomstig de eerste alinea worden 
genomen.”

2.3 Winstbewijzen
Geen

2.4 Voorwaarden t.a.v. wijzigingen van 
het kapitaal

Wettelijke voorwaarden

2.5 Verrichtingen
a) 08.11.1991 (publicatie Belgisch Staatsblad 

29.11.1991): Kapitaalverhoging in het 
kader van het aandelenoptieplan, door 
inbreng in speciën ter waarde van 2 872 
620 BEF en creatie van 23 609 nieuwe 
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aandelen. Als gevolg daarvan bedroeg het 
maatschappelijk kapitaal 1 016 633 457 BEF, 
vertegenwoordigd door 1 425 510 aandelen 
waarvan 205 140 AFV-aandelen.

b) 05.06.1991 (publicatie Belgisch Staatsblad 
27.06.1992): Kapitaalverhoging door 
inbreng in speciën ter waarde van 117 
166 543 BEF door creatie van 68.921 
nieuwe aandelen. Als gevolg daarvan 
bedroeg het kapitaal 1 133 800 000 BEF 
vertegenwoordigd door 1 494 431 aandelen 
waarvan 205 140 AFV-aandelen.

c) 29.12.1992 (publicatie Belgisch Staatsblad 
23.01.1993): Kapitaalverhoging in het kader 
van het aandelenoptieplan door inbreng 
in speciën ter waarde van 3 569 693 door 
creatie van 29 907 nieuwe aandelen. Als 
gevolg daarvan bedroeg het kapitaal 1 137 
369 693 BEF, vertegenwoordigd door 1 
524 338 aandelen waarvan 205 140 AFV-
aandelen.

d) 09.07.1993 (publicatie Belgisch Staatsblad 
03.07.1993): Kapitaalverhoging in het 
kader van het aandelenoptieplan door 
inbreng in speciën ter waarde van 1 497 
581 BEF door creatie van 6 809 nieuwe 
aandelen. Als gevolg daarvan bedroeg het 
maatschappelijk kapitaal 1 138 867 274 BEF 
vertegenwoordigd door 1 531 147 aandelen 
waarvan 205 140 AFV-aandelen.

e) Omzetting aandelen (publicatie Belgisch 
Staatsblad van 02.10.1993): Met het oog 
op de fusie met Prominvest die zou 
plaatsvinden op 29 oktober 1993, besloot 
de Bijzondere Algemene Vergadering van 
07.09.1993 over te gaan tot de omwisseling 
van alle 1 531 147 bestaande Spector-
aandelen in 2 703 317 nieuwe aandelen, 

waarbij ieder bestaand aandeel recht gaf 
op 1,76555 nieuwe aandelen. Als gevolg 
hiervan werd het maatschappelijk kapitaal 
vertegenwoordigd door 2 703 317 nieuwe 
aandelen waarvan 362 185 AFV-aandelen. 
Deze omwisseling werd uitgevoerd om een 
ruilverhouding te bekomen van één aandeel 
Spector tegen één aandeel Prominvest. Na 
deze operatie waren 96% van de Spector-
aandelen in het bezit van Prominvest.

f) 29.10.1993 (publicatie Belgisch Staatsblad 
23.11.1993) : Fusie door overneming van 
Prominvest N.V. : bij de fusie werd het 
vermogen van Prominvest bij het vermogen 
van Spector gevoegd. Het maatschappelijk 
kapitaal van Spector werd hierdoor 
verhoogd tot 2 265 805 017 BEF door 
creatie van 2 675 000 nieuwe aandelen 
zodat het kapitaal vertegenwoordigd werd 
door 5 378 317 aandelen. Daarna werd 
het kapitaal verhoogd door incorporatie 
van herwaarderingsmeerwaarden en 
uitgiftepremies (resp. 341 690 111 BEF en 
1 406 194 933 BEF) telkens zonder uitgifte 
van nieuwe aandelen tot een bedrag 
van 4 013 690 061 BEF. Onmiddellijk 
na deze verrichtingen werd het kapitaal 
verlaagd met 3 050 082 500 BEF, 
en werden 2 596 810 eigen aandelen 
Spector, waaronder alle AFV-aandelen, 
vernietigd. Na de fusie bedroeg het 
kapitaal van Spector dus 963 607 561 
BEF, vertegenwoordigd door 2 781 507 
aandelen.

g) 15.02.1994 (publicatie Belgisch Staatsblad 
15.03.1994) : Kapitaalverhoging door 
uitoefening van warrants: naar aanleiding 
van de uitoefening van de warrants werd 

het kapitaal verhoogd tot 1 488 390 561 
BEF, vertegenwoordigd door 3 306 290 
aandelen waarvan 524 783 VVPR-aandelen.

h) 10.05.1995 (publicatie Belgisch Staatsblad 
03.06.1995) : Kapitaalverhoging onder 
opschortende voorwaarde ten belope 
van het aantal aandelen waarop door 
middel van warrants wordt ingeschreven, 
vermenigvuldigd met de boekhoudkundige 
pari van de op het ogenblik van uitoefening 
bestaande maatschappelijke aandelen. Het 
maximaal te creëren aantal aandelen is 826 
572 VVPR-aandelen.

i) 04.10.1996 : Gelijkschakeling van de 
gewone en de VVPR-aandelen door 
toekenning van het couponblad VVPR-
strip. Als gevolg hiervan zijn er 524 783 
VVPR-strips gecreëerd en is het kapitaal 
vertegenwoordigd door 3 306 290 gewone 
aandelen.

j) 05.10.1996 (publicatie Belgisch Staatsblad 
29.10.1996): Kapitaalverhoging door 
uitoefening van 14 658 warrants, 
inschrijving tegen pari, zijnde 450 BEF 
per aandeel, aangevuld met de betaling 
van een uitgiftepremie van 1 125 BEF per 
aandeel, waardoor 14 658 nieuwe gewone 
aandelen met evenveel VVPR-strips werden 
gecreëerd. Als gevolg hiervan werd het 
kapitaal met 6 596 100 BEF verhoogd tot 
1 496 986 661 BEF, vertegenwoordigd door 
3 320 948 gewone aandelen, met 539 441 
VVPR-strips in omloop.

k) 08.11.1996 (publicatie Belgisch Staatsblad 
03.12.1996): Kapitaalverhoging in het kader 
van het toegestaan kapitaal door inbreng 
in speciën ter waarde van 2 159 176 311 BEF, 
zijnde 664 189 650 BEF kapitaal aangevuld 
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met een uitgiftepremie van 2 088 507 455 
BEF door creatie van 1 475 977 nieuwe 
gewone aandelen en evenveel VVPR-strips. 
Als gevolg daarvan bedraagt het kapitaal 
2 159 176 311 BEF vertegenwoordigd door 
4 796 925 aandelen, met 2 015 418 VVPR-
strips in omloop.

l) 13.05.1998 (publicatie Belgisch Staatsblad 
06.06.1998): (i) Kapitaalverhoging door 
incorporatie van uitgiftepremies ten 
belope van 2 104 997 705 BEF, zonder 
creatie van nieuwe aandelen. Als gevolg 
daarvan bedraagt het kapitaal 4 264 
174 016 BEF, vertegenwoordigd door 
4 796 925 aandelen, met 2 015 418 
VVPR-strips in omloop. (ii) Uitgifte van 
600 000 overdraagbare warrants op 
naam, met opheffing van voorkeurrecht 
ten voordele van Fotoinvest C.V.B.A. of 
haar rechtsopvolgers. Iedere warrant geeft 
het recht om in te schrijven op 1 nieuw 
aandeel van de vennootschap tegen een 
prijs (per aandeel) gelijk aan het gemiddelde 
van de slotkoersen van het Spector-
aandeel tijdens de 60 beursdagen die de 
uitoefening voorafgaan, met een minimum 
gelijk zijnde aan de gemiddelde beurskoers 
gedurende dertig dagen voorafgaand 
aan de datum van uitgifte. De warrants 
kunnen op ieder ogenblik, afzonderlijk 
of gezamenlijk, worden uitgeoefend 
gedurende een periode van vijf jaar te 
rekenen vanaf de datum van uitgifte, (i) 
vanaf de kennisgeving door de Commissie 
voor het Bank- en Financiewezen van een 
openbaar overnamebod op de aandelen van 
de vennootschap, of (ii) vanaf het ogenblik 
dat een controlekennisgeving wordt 

verricht aan de Commissie voor het Bank- 
en Financiewezen en/of de vennootschap 
kennis krijgt van de verwerving door één 
of meerdere personen die in onderling 
overleg optreden van 20% of meer van 
de stemrechtverlenende effecten van de 
vennootschap, of (iii) van zodra de koers 
van de aandelen van de vennootschap op 
de Eerste Markt van de Effectenbeurs van 
Brussel aanwijsbaar en wezenlijk beïnvloed 
wordt door systematische aankooporders 
of door aanhoudende geruchten 
betreffende een overnamebod op de 
aandelen van de vennootschap, bijgevolg 
goedkeuring van kapitaalverhoging op 
voorwaarde en naarmate van de uitoefening 
van bovenvermelde warrants ten belope 
van het maximumbedrag gelijk aan het 
aantal door de warrants vertegenwoordigde 
inschrijvingsrechten vermenigvuldigd met 
de fractiewaarde van het aandeel op het 
moment van inschrijving.

m) 23.06.1998 (publicatie Belgisch Staatsblad 
21.07.1998): Kapitaalverhoging door 
uitoefening van 115 warrants, inschrijving 
tegen pari, zijnde 889 BEF per aandeel, 
aangevuld met een betaling van een 
uitgiftepremie van 651 BEF per aandeel, 
waardoor 115 nieuwe aandelen met evenveel 
VVPR-strips werden gecreëerd. Als gevolg 
daarvan bedraagt het kapitaal 4 264 351 116 
BEF, vertegenwoordigd door 4 797 040 
aandelen, met 2 015 533 VVPR-strips in 
omloop.

n) 14.06.2000 (Publicatie Belgisch Staatsblad 
06.07.2000) : Kapitaalverhoging door 
uitoefening van 812 warrants, inschrijving 
tegen pari, zijnde 889 BEF per aandeel, 

aangevuld met een betaling van een 
uitgiftepremie van 651 BEF per aandeel, 
waardoor 812 nieuwe aandelen met 
evenveel VVPR-strips werden gecreëerd. 
Als gevolg daarvan bedraagt het kapitaal 
4 265 601 596 BEF, vertegenwoordigd 
door 4 797 852 aandelen met 2 016 345 
VVPR-strips in omloop.

o) 30.03.2001 (Publicatie Belgisch Staatsblad 
20.04.2001) : (i)Kapitaalvermindering met 
3 850 394 314 BEF om het maatschappelijk 
kapitaal te brengen van 4 265 601 596 BEF 
op 415 207 282 BEF door aanzuivering 
van geleden verliezen op het werkelijk 
volgestort fiscaal kapitaal zonder 
vernietiging van aandelen, met evenredige 
vermindering van de fractiewaarde 
van de aandelen, en goedkeuring 
tot overeenkomstige aanpassing van 
artikel 5 van de statuten inzake hoogte 
van het maatschappelijk kapitaal; (ii) 
Kapitaalverhoging, met opheffing van 
voorkeurrecht, door inbrengen in geld 
ten belope van 300 000 000 BEF en 
uitgifte van 783 046 aandelen op naam 
zonder vermelding van nominale waarde. 
(iii) incorporatie van de uitgiftepremie 
ten bedrage van 232 235 199 BEF in het 
kapitaal zodat het geplaatst maatschappelijk 
kapitaal wordt verhoogd met een bedrag 
van 232 235 199 BEF om het te brengen 
van 482 972 083 BEF op 715 207 282 BEF 
zonder creatie van nieuwe aandelen. (iv) 
omzetting van het geplaatst maatschappelijk 
kapitaal ten bedrage van 715 207 282 BEF, 
in, afgerond, EUR 17 729 525,41 zodat 
het geplaatst maatschappelijk kapitaal na 
omzetting EUR 17 729 525,41 bedraagt.
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p) 19.07.2002 (publicatie Belgisch Staatsblad 
15.08.2002): (i) Kapitaalverhoging met een 
bedrag van EUR 3 749 778,97 om het te 
brengen van EUR 17 729 525,41 naar EUR 
21 479 304,38 door inbreng in het kader 
van de fusie door overneming van de N.V. 
Photo Hall, waardoor het gehele vermogen 
van N.V. Photo Hall zonder uitzondering 
nog voorbehoud onder algemene titel 
overgaat op Spector Photo Group, uitgifte 
van 1 180 355 nieuwe aandelen, coupon 
nummer 11 en volgende aangehecht, zonder 
aanduiding van nominale waarde, van 
dezelfde aard en die dezelfde rechten en 
voordelen bieden als de bestaande aandelen 
(ii) Incorporatie van uitgiftepremie ten 
bedrage van EUR 913 057,14 om het te 
brengen van EUR 21 479 304,38 naar EUR 
22 392 361,52 zonder uitgifte van nieuwe 
aandelen.

2.6. Overzicht verrichtingen
(zie tabel hiernaast)
Tijdens het boekjaar 2003 werden er 27.773 
eigen aandelen verworven.

2.7.  Gezamenlijke zeggenschap 
Spector is niet op de hoogte van overeen-
komsten tussen bepaalde aandeelhouders 
waardoor een gemeenschappelijk beleid ten 
aanzien van Spector wordt gevoerd.

2.8. Groepsstructuur 
Zie jaarverslag pagina 76.

2.9. Eigen aandelen
Zie toelichtingen bij de jaarrekeningen van de 
vennootschap.

2.10. Aandelenoptieplan 
De Raad van Bestuur heeft op haar 
vergadering van 26 november 1999 met 
eenparigheid van stemmen beslist om 
aandelenoptieplannen in te voeren ten 
voordele van Werknemers en Consulenten 
van Spector Photo Group N.V. en verbonden 
ondernemingen (in de zin van hoofdstuk IV 
deel 1, 4 a van de bijlage van het K.B. van 
08.10.1976 betreffende de jaarrekening van 
de ondernemingen). Het gratis aanbod van 
de opties zal worden aangemerkt als een 
voordeel van alle aard, dat belastbaar is als 
bezoldiging in hoofde van de werknemers. 
Gelet op de forfaitaire waardering van dit 
voordeel, zoals voorzien in de wet van 26 
maart 1999, betreffende het Belgisch actieplan 
voor de werkgelegenheid en houdende diverse 
bepalingen, vormt deze een fiscaal gunstige 
bezoldigingstechniek. 

De hieronderstaande tabel geeft de 
uitoefenprijs weer, het aantal aangeboden 
opties, het aantal aanvaarde en het aantal nog 

in voege zijnde opties die in uitvoering van dit 
plan zijn aangeboden in drie schijven:

Naar aanleiding van de wet van 24 december 
2002, werd aan de begunstigden van de 
optieplannen voorgesteld om in te stemmen 
met een verlenging van de uitoefenperiodes 
met drie jaar. Dit voorstel is inmiddels 
goedgekeurd. Bij uitoefening van deze opties 
zal de vennootschap in eerste instantie de 
aandelen in eigen bezit (opgenomen onder 
geldbeleggingen) aanspreken, en in tweede 
instantie zal het resterende saldo van de 
te leveren aandelen door de vennootschap 
aangekocht worden. 

Per einde 2003 werd er een voorziening van 
EUR 36 ‘(000) aangelegd voor de uitstaande 
opties “in the money”, die niet gedekt waren 
door ingekochte aandelen.  aantal aandelen kapitaal

1964 ...............................200 ........... 1.000.000 BEF
1966 ................................400 .......... 2.000.000 BEF
1970 ...............................800 ..........4.000.000 BEF
1976 ................................ 1.124 .......... 8.000.000 BEF
1983 .............................. 1.904 ........... 13.550.480 BEF
1987 ....................... 500.752 .......... 50.864.428 BEF
1988 ....................... 699.500 ......180.000.000 BEF
1989 .........................791.402 ..... 383.000.000 BEF
1990 ...................... 1.401.901 .......1.013.760.837 BEF
1991 ........................ 1.425.510 ....... 1.016.633.457 BEF
1992 ...................... 1.524.338 ........1.137.369.693 BEF
1993 ......................2.781.507 ......... 963.607.561 BEF
1994 ...................3.306.290 ....... 1.488.390.561 BEF
1996 .....................4.796.925 .......... 2.159.176.311 BEF
1998 ................... 4.797.040 .........4.264.351.116 BEF
2000 ..................4.797.852 ..... 4.265.601.596 BEF
2001 ....................5.580.898 ....  17.729.525,41 EUR
2002 ................... 6.761.253 ...  22.392.361,52 EUR 

AANDELENOPTIEPLAN
Jaar van aanbod per schijf 1999 2001 2002
Uitoefenprijs EUR 37,16 EUR 9,69 EUR 10,45
Aantal aangeboden opties 52 000 82 500 67 500
Aantal nog uitstaande/
aanvaarde opties 29 550 65 250 61 250
Oorspronkelijke uitoefenperiodes 04/2003 04/2005 04/2006
   04/2004 04/2006 04/2007
   12/2004 12/2006 12/2007
Aanvullende uitoefenperiodes 04/2006 04/2008 04/2009
conform de wet 24/12/2002 04/2007 04/2009 04/2010
   12/2007 12/2009 12/2010
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III. ANDERE GEGEVENS

3.1. Samenstelling Raad van Bestuur
De Bijzondere Algemene Vergadering van 
13.05.1998 heeft aan Fotoinvest C.V.B.A., 
of haar rechtsopvolgers, een exclusief recht 
tot voordracht van kandidaten voor de 
meerderheid van de leden van de Raad van 
Bestuur door de Algemene Vergadering 
te benoemen, toegekend, voor zover 
Fotoinvest CVBA of haar rechtsopvolgers, 
samen met alle personen die rechtstreeks of 
onrechtstreeks door Fotoinvest C.V.B.A. of 
haar rechtsopvolgers worden gecontroleerd 
(in de zin van art. 5 en verder van het 
Wetboek Vennootschappen), zowel op het 
ogenblik van de voordracht van de lijst van 
kandidaatbestuurders als op het ogenblik 
van de benoeming door de Algemene 
Vergadering, minstens 25,1% van de 
uitstaande aandelen van de vennootschap 
bezit. Zolang deze voorwaarde vervuld 
is in hoofde van Fotoinvest C.V.B.A., of 
haar rechtsopvolgers, zal de Algemene 
Vergadering gehouden zijn de meerderheid 
van de bestuurders te benoemen uit de lijst 
van kandidaten daartoe voorgedragen door 
Fotoinvest C.V.B.A. of haar rechtsopvolgers, 
overeenkomstig de vorige paragraaf. Deze 
regeling is momenteel niet meer afdwingbaar.

3.2. Algemene Vergadering en toela-
tingsvoorwaarden

De jaarlijkse Algemene Vergadering vindt 
plaats op de 2e woensdag van de maand mei 
om 14 u.
Het recht om deel te nemen aan de Algemene 
Vergadering wordt slechts verleend, 
hetzij op grond van de inschrijving van 
de aandeelhouders in het register van de 
aandelen of obligaties of warrants op naam 
van de vennootschap en na mededeling aan 
de Raad van Bestuur per brief, telegram, 
telex, telefax of op een andere schriftelijke 
wijze, van hun inzicht om aan de vergadering 
deel te nemen, tenzij anders bepaald in 
de oproeping; hetzij op grond van de 
neerlegging van de aandelen of obligaties 
of warrants aan toonder op de zetel van 
de vennootschap, tenzij anders vermeld in 
de oproeping of, ingeval de aandelen of 
obligaties of warrants vertegenwoordigd zijn 
door een globaalcertificaat dat gedeponeerd 
is bij een vereffeningsinstelling, op grond 
van de neerlegging van een attest opgesteld 
door de houder van het globaalcertificaat 
of door de financiële tussenpersoon waarbij 
de aandeel-, obligatie- of warranthouder zijn 
aandelen respectievelijk obligaties of warrants 
op een effectenrekening aanhoudt, waarbij 
de onbeschikbaarheid van de desbetreffende 
aandelen of obligaties of warrants tot op 
de datum van de Algemene Vergadering 

wordt vastgesteld op de plaatsen en tegen 
het tijdstip aangegeven in de oproepingsbrief, 
hetzij op grond van de neerlegging van 
een door de erkende rekeninghouder of 
door de vereffeningsinstelling opgesteld 
attest waarbij de onbeschikbaarheid van de 
gedematerialiseerde aandelen of obligaties of 
warrants tot op de datum van de Algemene 
Vergadering wordt vastgesteld op de 
plaatsen aangegeven in de oproepingsbrief, 
zulks tenminste zes werkdagen vóór de 
datum bepaald voor de bijeenkomst van 
de Algemene Vergadering, dit alles onder 
voorbehoud van latere wetswijzigingen 
daaromtrent.

De relatie van de Raad van Bestuur met 
de verbonden ondernemingen

Behalve in de hieronder vermelde 
ondernemingen bezit Spector Photo Group 
–direct en/of indirect– in al haar verbonden 
dochterondernemingen minimum 95% van 
de aandelen: FLT (Fotolabore Tagliabue) en 
Extra Film Australia (zie ook: pagina 45-46 
voor een volledig overzicht, met de exacte 
deelnemingen).

De directie van de onderneming
Conform artikel 19 van de statuten is de 
bevoegdheid van het dagelijks bestuur 
gedelegeerd aan een Gedelegeerd bestuurder. 
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