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JAARVERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN VAN HET BOEKJAAR
EINDIGEND OP 31 DECEMBER 2008

Dames, heren,
Deze jaarlijkse gewone algemene vergadering vindt plaats in toepassing
van de statuten en bepalingen van het Handelswetboek, en is bedoeld
om:
1) u te informeren van de activiteit van de vennootschap tijdens het
boekjaar eindigend op 31 december 2008, van de resultaten van die
activiteit en van de toekomstperspectieven,
2) de balans en jaarrekeningen van het vermelde boekjaar ter
goedkeuring voor te leggen. Deze rekeningen werden bij het verslag
gevoegd,
3) de geconsolideerde rekeningen van dat boekjaar ter goedkeuring voor
te leggen.
De bij wet voorgeschreven convocaties werden u regelmatig toegestuurd
en alle documenten en stukken die door het van kracht zijnde reglement
voorzien zijn, werden jullie ter beschikking gesteld binnen de toegestane
termijn.

SITUATIE EN ACTIVITEIT VAN DE VENNOOTSCHAP
Belangrijke gebeurtenissen die zich voordeden tijdens het boekjaar:
De omzet van de Groep bleef stabiel ten opzichte van het boekjaar 2007,
tot in september 2008. Toen hebben we de gevolgen van de wereldwijde
economische crisis ondervonden. Toch hebben we de daling kunnen
beperken tot 4 %.
Het jaar 2008 werd eveneens getekend door een evenwichtsherstel van de
balans, met de voortgezette herstructurering van de liquiditeiten op korte
termijn middels een lening op middellange termijn.
Het geconsolideerde nettoresultaat is praktisch hetzelfde als dat van het
boekjaar 2007.
De restschuld Netwerk is vereffend.
We hebben de vaste structuurkosten nog verder verlaagd.
Belangrijke gebeurtenissen die zich voordeden sinds het boekjaar:
De daling van de omzet in het laatste kwartaal 2008 kon gecompenseerd
worden dankzij vooruitgang in het eerste kwartaal 2009, zowel voor ons
netwerk als voor de groothandel.
Ons model lijkt crisisbestendig.
Toekomstperspectieven
De omzet voor 2009 zou identiek moeten zijn aan die van 2008, met een
licht gestegen rentabiliteit en een aangehouden daling van de vaste
kosten (loonmassa en financiële kosten).
We blijven vrij optimistisch over de herstructurering van onze omzet, via
een nieuwe ondergoedlijn voor ons distributienetwerk, door de
productgamma’s te verhogen.
We zullen de binneninrichting van de ARTHUR-boetieks helemaal
vernieuwen.
1 - ACTIVITEIT VAN DE VENNOOTSCHAP TIJDENS HET BOEKJAAR
EINDIGEND OP 31 DECEMBER 2009
1) Situatie en activiteit van de vennootschap – Resultaten van die
activiteit
Onze vennootschap zette haar holdingactiviteit voort in het boekjaar
eindigend op 31 december 2008.
Ze bleef juridische, administratieve en technische diensten verlenen aan
haar dochteronderneming, het bedrijf L.T.J. DIFFUSION.

De groep ARTHUR is fiscaal geïntegreerd met haar dochteronderneming,
L.T.J. DIFFUSION.
2 – ACTIVITEITEN VAN DE DOCHTERONDERNEMINGEN EN
GECONTROLEERDE VENNOOTSCHAPPEN
Op 31 december 2008 verwezenlijkte L.T.J. DIFFUSION, een
vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van € 2.500.000,
waarvan wij 99,90 % bezitten, een omzet van € 16.496.254 tegenover
€ 17.601.723.
Dat is een daling van 6 % ten opzichte van het vorige boekjaar.
Het exploitatieresultaat bedraagt €1.175.240 tegenover € 1.561.932 voor
het vorige boekjaar.
Deze daling is hoofdzakelijk te wijten aan de economische crisis in het
laatste kwartaal 2008, die Frankrijk, Spanje en Portugal trof.
Het financieel resultaat bedraagt € (366.048).
Het courante resultaat voor belastingen bedraagt € 809.192 tegenover
€ 1.098.730 voor het vorige boekjaar.
Het buitengewone resultaat bedraagt € (74.606).
Uit het gerapporteerde nettoresultaat blijkt een winst van € 618.471
tegenover € 307.614 voor het vorige boekjaar.
INFORMATIE OVER HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Conform de bepalingen van artikel L. 233-13 van het Handelswetboek en
rekening houdend met de gegevens en kennisgevingen ontvangen in
toepassing van de artikelen L. 233-7 en L. 233-12 van dat Wetboek,
maken we hierna de identiteit bekend van de aandeelhouders die meer
dan een twintigste, tiende, vijfde, derde, de helft of twee derde van het
maatschappelijk kapitaal of van de stemrechten bezitten:
De heer Lionnel RAINFRAY bezit meer dan een derde van het
maatschappelijk kapitaal. (aandelen op naam)
De heer Jean-Louis PARIENTE bezit meer dan een derde van het
maatschappelijk kapitaal. (aandelen op naam)
In de loop van het afgelopen boekjaar vond geen wijziging plaats in
bovenvermelde verdeling.

KOSTEN VOOR ONDERZOEK EN ONTWIKKELING
De vennootschap liep geen kosten voor onderzoek en ontwikkeling op
tijdens het afgelopen boekjaar.
PARTICIPATIE VAN DE WERKNEMERS IN HET KAPITAAL
Conform de bepalingen van artikel L.225-102 van het Handelswetboek,
brengen we verslag uit van de toestand van de participatie van de
werknemers in het kapitaal van de vennootschap op de laatste dag van
het boekjaar, namelijk 31 december 2008.
Er bestaat geen participatie van werknemers in het kapitaal van onze
vennootschap.
DOCHTERONDERNEMINGEN EN PARTICIPATIES
Wat betreft dochterondernemingen en participaties, hebben we hun
activiteit voorgesteld in ons verslag over de activiteit van de
vennootschap.
De tabel met dochterondernemingen en participaties kunt u trouwens in
bijlage vinden.
PARTICIPATIES
Tijdens het afgelopen boekjaar heeft onze vennootschap geen nieuwe
participatie genomen.
ECONOMISCHE EN FINANCIËLE RESULTATEN
Voor het boekjaar eindigend op 31 december 2008:
Het totaal van de exploitatieproducten bedraagt € 2.760.005 tegenover
€ 2.907.953 voor het vorige boekjaar.
De exploitatiekosten van het boekjaar bedragen € 2.964.023 tegenover
€ 3.059.378 voor het vorige boekjaar.
Het exploitatieresultaat bedraagt € (204.018) tegenover € (151.424) voor
het vorige boekjaar.
De verwerkings- en loonkosten bedragen € 1.972.751 tegenover
€ 2.022.881 voor het vorige boekjaar.

De sociale lasten bedragen € 810.832 tegenover € 806.204 voor het
vorige boekjaar.
Rekening houdend met een financieel resultaat van € (47.652), bedraagt
het courante resultaat voor belastingen van het boekjaar € (251.670)
tegenover € (195.421) voor het vorige boekjaar.
Rekening houdend met de bovenstaande elementen, het buitengewone
resultaat van € (24.194) en de belastingen op de winst van € (120.400),
wijst het resultaat van het boekjaar een gerapporteerd nettoverlies van
€ 155.464 aan tegenover een gerapporteerd nettoverlies van € 105.538
voor het vorige boekjaar.
Op 31 december 2008 bedroeg de totale balans van de vennootschap
€ 10.962.302 tegenover € 12.020.835 voor het vorige boekjaar.
De tabel met de resultaten voorzien door artikel 148 van het decreet van
23 maart 1967 is bij het verslag gevoegd.
VOORSTELLING VAN DE JAARREKENINGEN
De jaarrekeningen van het boekjaar eindigend op 31 december 2008 die
we ter goedkeuring voorleggen, werden opgesteld conform de
voorstellingsregels en evaluatiemethodes voorzien door het van kracht
zijnde reglement.
De weerhouden voorstellingsregels en evaluatiemethodes zijn dezelfde als
die van het vorige boekjaar.
De financiële toestanden werden opgesteld conform:
-

het PCG 1999 goedgekeurd bij ministerieel besluit van 22 juni 1999

de boekhoudkundige reglementen:
- 2000-06 en 2003-07 op de passiva
- 2002-10 op de afschrijving en depreciatie van de activa
- 2004-06 op het definiëren, boeken en evalueren van de activa.
Op 1 januari 2008 paste de vennootschap de reglementen CRC nr. 200210 van 12 december 2002 toe inzake de afschrijving en depreciatie van de
activa en CRC nr. 2004-06 van 23 november 2004 inzake het definiëren,
boeken en evalueren van de activa. De toepassing van die twee
reglementen heeft geen weerslag op het eigen kapitaal op 1 januari 2008.
De balans en resultaatrekening zijn vermeld in bijlage.
GECONSOLIDEERDE REKENINGEN
Op 31 december 2008 omvatte de consolidatieperimeter van de groep
ARTHUR:

De vennootschap L.T.J. DIFFUSION, vereenvoudigde
aandelenvennootschap met een kapitaal van € 2.500.000, waarvan wij
99,90 % van het kapitaal in handen hebben;
De vennootschap naar Portugees recht LTJ DIFFUSION Comercio de
Vestuario Unipessoal Lda;
De vennootschap naar Spaans recht;
We vragen u om, conform de artikelen L. 225-100 en L. 233-16 van het
Handelswetboek, de in bijlage voorgestelde geconsolideerde rekeningen
goed te keuren.
Uit de voorgestelde geconsolideerde rekeningen blijkt dat het afgelopen
boekjaar zich vertaalt in een geconsolideerd resultaat van € 342.000.
WINSTVERDELING
We stellen voor om het verlies van het boekjaar ten belope van € 155.464
als volgt te verdelen:
. ‘Overdracht’ voor verdeling
. Verlies van het boekjaar 2008
. ‘Overdracht’ na verdeling

€ (331.112)
€ (155.464)
___________
€ (486.576)

We vragen u om deze verdeling van het resultaat van het boekjaar
eindigend op 31 december 2008 goed te keuren.
HERINNERING VAN DE UITGEKEERDE DIVIDENDEN
Conform de bepalingen van artikel 243 bis van het algemene
Belastingwetboek delen we nog even meer dat er geen dividenden werden
uitgekeerd tijdens de laatste drie boekjaren.
FISCAAL NIET-AFTREKBARE UITGAVEN
Conform de bepalingen van artikels 223 quater en 223 quinquies van het
Belastingwetboek, delen we u mee dat de rekeningen van het afgelopen
boekjaar geen rekening houden met de niet-aftrekbare uitgaven van het
fiscaal resultaat.
INFORMATIE OVER DE SOCIALE MANDATARISSEN
Lijst van de sociale mandaten:
Conform de bepalingen van artikel L. 225-102-1, al. 3 van het
Handelswetboek maken we hierna de lijst bekend met de mandaten en
functies die in elk bedrijf door de sociale mandatarissen van de
vennootschap worden uitgeoefend:

. De heer Lionnel RAINFRAY is:
. President van de vennootschap LTJ DIFFUSION
. zaakvoerder van de vennootschap naar Portugees recht
LTJ DIFFUSION Comercio de Vestuario Unipessoal Lda
. zaakvoerder van de vennootschap naar Spaans recht
ARTHUR ESPANA
. medezaakvoerder van de SCI COLOMBIMO
. medezaakvoerder van de SCI IMMO 2
. De heer Jean-Louis PARIENTE is:
. Algemeen Directeur van de vennootschap LTJ DIFFUSION
. medezaakvoerder van de SCI COLOMBIMO
. medezaakvoerder van de SCI IMMO 2
De heer Pierre-Alain PARIENTE oefent in geen enkel bedrijf een functie
uit.
We vragen om de voorgestelde rekeningen en balans alsook de tekst van
de besluiten goed te keuren.

De Raad van Bestuur

