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JAARVERSLAG OVER DE TRANSACTIES IN HET OP 31 DECEMBER
2007 AFGESLOTEN BOEKJAAR

Dames en Heren,
Wij hebben u bijeengeroepen voor onze vaste jaarlijkse algemene
vergadering volgens de statuten en bepalingen van het Wetboek van
koophandel om:
1) u verslag uit te brengen van de activiteit van de Onderneming
gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2007, de resultaten
van deze activiteit en de toekomstperspectieven,
2) u de balans en jaarrekening ter goedkeuring voor te leggen van
bovengenoemde onderneming. Deze rekening is bij dit rapport
toegevoegd,
3) u de geconsolideerde rekening van dit boekjaar ter goedkeuring voor
te leggen.
De oproepen die door de wet voorgeschreven zijn, zijn u op wettige wijze
geadresseerd en alle documenten en stukken die door de huidige
reglementering voorgeschreven zijn, zijn u ter beschikking gesteld in het
daarvoor toegestane tijdsbestek.

SITUATIE EN ACTIVITEIT VAN DE ONDERNEMING
Belangrijke evenementen die tijdens het boekjaar hebben
plaatsgevonden:
Het jaar 2007 heeft een omzetstijging van 5 % laten zien van de Groep,
wat veroorzaakt is door ons Netwerk van winkels en door de export.
We hebben ons beleid voortgezet voor een schuldenvermindering van de
Groep.
Onze Netwerk schuldenlast op middellange termijn wordt in het boekjaar
geringer. De schuld zal het eerste semester 2008 niet meer bestaan.
Ons werkkapitaal verbetert zich. Dat verklaart het doorzetten van de
verbetering van onze geldelijke middelen op korte termijn.
Wij zetten de herstructurering van onze buitenlandse filialen voort.
Belangrijke evenementen die sinds het sluiten van het boekjaar hebben
plaatsgevonden:
Sinds het begin van het boekjaar 2008 zijn we een studie aangevangen
voor de herstructurering van een bepaald aantal diensten, welk een
verbetering van de EBIT tot gevolg zal hebben voor het jaar 2009.
1 – ACTIVITEIT VAN DE ONDERNEMING TIJDENS HET OP 31 DECEMBER
2007 AFGESLOTEN BOEKJAAR
1) Situatie en activiteit van de onderneming – Resultaten van deze
activiteit
Onze onderneming heeft haar holding activiteit tijdens het op 31
december 2007 afgesloten boekjaar voortgezet.
De onderneming heeft de dienstverlenende prestaties op juridisch,
administratief en technisch gebied aan haar filiaal, de onderneming L.T.J.
DIFFUSION, gecontinueerd.
De onderneming ARTHUR vormt één groep die uit fiscaal oogpunt
geïntegreerd is met haar filiaal L.T.J. DIFFUSION.
2 – ACTIVITEITEN VAN DE FILIALEN EN GECONTROLEERDE
ONDERNEMINGEN

. De onderneming L.T.J. DIFFUSION, onderneming met een
vereenvoudigd aandelenvennootschap met een kapitaal van 2.500.000
euro’s waarvan wij 99,90 % van het kapitaal in handen hebben, heeft tot
31 december 2007 een omzet gerealiseerd van 17.601.723 euro’s tegen
16.744.266 euro’s daarvoor.
De omzet is gestegen met 5 % in vergelijking met het voorgaande
boekjaar, wat voornamelijk komt door de dochterondernemingen.
De operationele winst stijgt tot 1.561.932 euro’s tegen 937.539 euro’s in
het voorafgaande boekjaar. De stijging komt voornamelijk door het
Netwerk en Export, ondanks een minder goede economische context in
Frankrijk.
De marge verbetert zich.
We zetten de beheersing van de vaste kosten door.
Het courante resultaat vóór belastingen loopt op tot een bedrag van
1.098.730 euro’s tegen 501.550 euro’s in het voorafgaande boekjaar.
Het financieel resultaat neemt toe tot (463.202) euro’s.
De netto boekwinst toont een winst van 307.614 euro’s tegen 235.175
euro’s in het voorafgaande boekjaar.
INFORMATIE OVER HET AANDELENKAPITAAL
Volgens de bepalingen van artikel L. 233-13 van het Wetboek van
Koophandel en met inachtname van informatie en officiële
kennisgevingen volgens de artikelen L. 233-7 en L. 233-12 van
bovengenoemd wetboek, vermelden wij hierbij de identiteit van de
aandeelhouders die meer dan een twintigste, een tiende, een vijfde, een
derde, de helft of twee derde van het aandelenkapitaal bezitten of
stemrecht hebben :
De Heer Lionnel RAINFRAY bezit meer dan een derde van het
aandelenkapitaal. (aandelen op naam)
De Heer Jean-Louis PARIENTE bezit meer dan een derde van het
aandelenkapitaal. (aandelen op naam)
Gedurende het verstreken boekjaar heeft zich geen enkele verandering
voorgedaan in de bovengenoemde verdeling.
ONDERZOEKS- EN ONTWIKKELINGSKOSTEN
Geen enkele onderzoeks- en ontwikkelingskosten zijn
onderneming tijdens het verstreken boekjaar aangegaan.

door

de

DEELNAME VAN WERKNEMERS IN HET KAPITAAL
Volgens de bepalingen van artikel L.225-102 van het Wetboek van
Koophandel, delen we u hierbij de staat van deelname mee van de
werknemers in het kapitaal van de onderneming op de laatste dag van
het boekjaar, dus 31 december 2007.
Er is geen deelname van werknemers in het kapitaal van onze
onderneming.
FILIALEN EN DEELNAMES
De activiteit van filialen en deelnames hebben wij reeds vermeld tijdens
de beschrijving van de activiteit van de Onderneming.
Wij vermelden hierbij dat het overzicht van filialen en deelnames in de
bijgevoegde toelichting is opgenomen.
DEELNAMES
Tijdens het verstreken boekjaar heeft onze Onderneming geen nieuwe
deelnames ondernomen.
ECONOMISCHE EN FINANCIЁLE RESULTATEN
Volgens het op 31 december 2007 afgesloten boekjaar :
. het totaal aan bedrijfsopbrengsten stijgt naar 2.907.953 € tegen
2.762.894 € in het voorafgaande boekjaar.
. de bedrijfslasten zijn in het boekjaar gestegen tot 3.059.378 € tegen
2.984.601 € in het voorafgaande boekjaar
Het bedrijfsresultaat komt uit op (151.424) € tegen (221.707) € in het
voorafgaande boekjaar.
Het bedrag voor salarissen en lonen stijgt tot 2.022.881 € tegen
1.963.916 € in het voorafgaande boekjaar.
Het bedrag van de sociale lasten stijgt tot 806.204 € tegen 763.414 € in
het voorafgaande boekjaar.
Rekening houdend met een financieel resultaat van (43.996) €, komt het
courante resultaat vóór belastingen tot (195.421) € tegen (197.270) € in
het voorafgaande boekjaar.

Rekening houdend met de bovenstaande elementen, evenals een
bijzonder resultaat van 39.434 €, belastingen op de winsten van (50.448)
€, komt het resultaat in dit boekjaar uit op een verlies van 105.538 €
tegen een verlies van 189.207 € in het voorafgaande boekjaar.
Op 31 december 2007 steeg het totaal van de balans van de
Onderneming tot 12.020.835 € tegen 11.814.590 € in het voorafgaande
boekjaar.
Het overzicht van resultaten volgens artikel 148 van het besluit van 23
maart 1967 is bijgevoegd als toelichting bij het huidige rapport.
PRESENTATIE VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening van het op 31 december 2007 afgesloten boekjaar welke
wij u ter goedkeuring voorleggen, is opgesteld volgens de regels voor
presentaties en evaluatiemethoden die door de van kracht zijnde
wetgeving ingesteld zijn.
De regels voor presentatie en gehanteerde evaluatiemethoden zijn
identiek aan die van het voorafgaande boekjaar, met uitzondering van :
De jaarrekening is opgesteld volgens :
-

het Plan van Algemene Boekhouding 1999 goedgekeurd door
ministerieel besluit van 22 juni 1999

De boekhoudkundige regels en voorschriften :
- 2000-06 en 2003-07 betreffende passiva
- 2002-10 betreffende de afschrijvingen en depreciatie van activa
- 2004-06 betreffende de definitie, het in de boekhouding opnemen
en de evaluatie van activa.
De onderneming heeft op 1 januari 2007 de regels toegepast van het
Regelgevend comité voor financiële verslaglegging nr. 2002-10 van 12
december 2002 betreffende afschrijvingen en depreciatie van activa en
nr. 2004-06 van 23 november 2004 betreffende de definitie, het in de
boekhouding opnemen en de evaluatie van activa. Het werken volgens
deze twee reglementen heeft geen enkele invloed op het eigen vermogen
op 1 januari 2007.
De balans en de jaarrekening zijn in de bijlage opgenomen.
GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
Op 31 december 2007 bevatte de consolidatie van de groep ARTHUR :
. De onderneming L.T.J. DIFFUSION, onderneming met een
vereenvoudigd aandelenvennootschap met een kapitaal van 2.500.000
euro’s waarvan wij 99,90 % van het kapitaal in handen hebben;
. De onderneming naar Portugees recht LTJ DIFFUSION Comercio de
Vestuario Unipessoal Lda;

. De onderneming naar Spaans recht ARTHUR ESPANA;
Wij verzoeken u volgens de artikelen L. 225-100 en L. 233-16 van het
Wetboek van Koophandel de geconsolideerde jaarrekening die in de
bijlage is toegevoegd, goed te keuren.
Het resultaat van de geconsolideerde jaarrekening die we u
gepresenteerd hebben is, dat het verstreken boekjaar een
geconsolideerde winst vertoont van 400.000 euro’s.

TOEWIJZING VAN HET RESULTAAT
We stellen voor het verlies in het boekjaar welke oploopt tot 105.538 €
op de volgende manier toe te wijzen :
. « Opnieuw overbrengen » vóór toewijzing
. Verlies in het boekjaar 2007
. « Opnieuw overbrengen » na toewijzing

(225.574) €
(105.538) €
___________
(331.112) €

Wij verzoeken u om deze toewijzing goed te keuren van het resultaat van
het op 31 december 2007 afgesloten boekjaar.
HERINNERING AAN UITGEKEERDE DIVIDENDEN
Volgens de bepalingen van artikel 243 bis van het Algemeen Wetboek der
Belastingen, brengen wij u in herinnering dat over de afgelopen drie
boekjaren geen uitkering van dividenden heeft plaatsgehad.
NIET AFTREKBARE KOSTEN VOOR DE BELASTING
Volgens de bepalingen van artikelen 223 lid vier en 223 lid vijf van het
Wetboek der Belastingen, willen we graag voor u preciseren dat de
jaarrekening van het verstreken boekjaar niet de kosten weergeeft die
niet aftrekbaar zijn van het resultaat na belasting.
INFORMATIE BETREFFENDE DE VENNOOTSCHAPPELIJKE
AFGEVAARDIGDEN
Lijst van vennootschappelijke afgevaardigden :
Volgens de bepalingen van artikelen L. 225-102-1, 3e alinea van het
Wetboek van Koophandel, delen we u hierbij de lijst mede van alle
afgevaardigden en de door hen beklede functies in elke onderneming
door elk van de vennootschappelijke afgevaardigden van de
Onderneming :

. De Heer Lionnel RAINFRAY is :
. Voorzitter van de onderneming LTJ DIFFUSION
. zaakvoerder van de onderneming naar Portugees recht LTJ
DIFFUSION Comercio de Vestuario Unipessoal Lda
. zaakvoerder van de onderneming naar Spaans recht,
ARTHUR ESPANA
. medezaakvoerder van de SCI COLOMBIMO, een privé
besloten vennootschap voor onroerend goed
. medezaakvoerder van de SCI IMMO 2, een privé besloten
vennootschap voor onroerend goed
. De Heer Jean-Louis PARIENTE is :
. Algemeen Directeur van de Onderneming LTJ DIFFUSION
. medezaakvoerder van de SCI COLOMBIMO
. medezaakvoerder van de SCI IMMO 2
De Heer Pierre-Alain PARIENTE oefent geen enkele functie in geen der
ondernemingen uit.
Wij verzoeken u de rekeningen en de balans goed te keuren welke u
hierbij voorgelegd zijn evenals de tekst van de besluiten.

De Raad van Bestuur

