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NOTULEN VAN HET JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE
ALGEMENE VERGADEPJNG VAN AANDEELHOUDERS OP 6 MEI 2008
Overeenkomstig de wettelijke en statutaire verplichtingen brengen wij u hiermede verslag uit
over de uitoefening van ons mandaat over het boekjaar 2007
~ betreffende het jaar ~007 aan uw goedkeurin~ yoor te

2. Opme~kinQen bij de jaarrekening
Op de actiefzijde bestaat de rubriek vorderingen op ten hoogste 1 jaar hoofdzakelijk uit de terug
te vorderen BTW voor een bedrag van 200.830,40 euro en de openstaande klanten t.b.v.
22.374,04 €. Deze openstaande klanten bestaat hoofdzakelijk uit de facturen m.b.t. de
Iedenbijdragen. De grootste Post op de actiefzijde zijn de geldbeleggingen ten bedrage van
993.120,79 euro.
Op de passiefzijde onder de schulden op ten hoogste 1 jaar, rubriek handelsschulden vinden we
een bedrag van 628.084,04 euro, welke hoofdzakelijk bestaat uit de rechten die volgend jaar
worden uitbetaald aan de leden van Ruit cvba (via de rekening leveranciers t.b.v. 92.211,60
euro, de rekening uit te keren rechten t.b.v.251.895,42 euro). Ook vinden we hier zoals vorig
jaar de rekeningen m.b.t. het geschil met Euro Trans Lloyd. Onder de rubriek X Overlopende
rekeningen vinden we een bedrag van 444.968,37 euro. Dit bedrag omvat twee zaken. Het
eerst deel zijn de toe te rekenen kosten t.b.v. 121.696,40 € en het tweede deel omvat de nog
niet opgevorderde rechten. Dit is de reserve, aangelegd voor de rechten die moeten uitg~keerd
worden aan de nieuwe leden die zich later kunnen aanbieden en bedraagt 322.998,97 euro.
Tijdens het boekjaar 2007 heeft Ruit 4.436.346,15 € bruto reprografievergoedingen ontvangen
van Reprobel.
Het bedrag van de door Ruit in de loop van 2007 ontvangen rechten ligt substantieel hoger dan
in het boekjaar 2006 (ong. 725.000 EUR). Dat is te verklaren door het feit dat Ruit eind 2006
een langdurig tot en met het verbruiksjaar 2012 akkoord heeft gesloten met Copiebel
omtrent de taalgebonden verdeling voor de drager boeken Daardoor konden in de eerste
jaarhelft van 2007 de eerder door Reprobel geblokkeerde bedragen voor de verbruiksjaren 2004
en volgende worden vrijgegeven en verdeeld. Dat betekent dat 2007 moet worden beschouwd
als een uitzonderlijk jaar wat inkomsten en verdelingen betreft, omwille van de eenmalige
inhaaloperatie waarvan sprake. In een normaal boekjaar worden de inkomsten van Ruit
doorgaans geraamd op om en bij de twee miljoen euro bruto.
Van het bedrag van 4.436.346,15 EUR werd in de loop van het boekjaar 2007, na voorafname
van de reserve en de provisie voor de werkingskosten van Ruit, 3.777.302,51 EUR netto
verdeeld onder de leden (ter vergelijking: in 2006 was dat ong. 320.000 EUR netto).
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De winst voor belastingen, 959,36 € groot, gecorrigeerd met de verworpen uitgaven, de aftrek
risicokapitaal en de investeringsaftrek geeft een belastbare basis van +1- 2.843 euro.
~. Bestemming van het resultaat
Het boekjaar sluit af zonder winst.

)

4. Er hebben zich na de iaarafsluiting cieen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan.
De Vennootschap heeft tijdens het boekjaar geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten
tot dekking van rente -en wisselkoersrisico’s.
5. Onderzoek en ontwikkeling
Gedurende het boekjaar werden er wegens de aard van de bedrijfsactiviteit geen
werkzaamheden verricht op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.
6. ~antoren
Daar de vennootschap over geen bijkantoren beschikt, kunnen hierover geen wettelijk
voorgeschreven meldingen worden gemaakt.
7. Noch de Vennootschap, noch een rechtstreekse dochtervennootschap, noch een persoon
handelend in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, heeft
aandelen,winstbewjjzen of certificaten van de Vennootschap verworven.
8. T~genstrijdigheid van belangen
Er hebben tijdens het boekjaar geen verrichtingen of beslissingen plaatsgevonden die onder
toepassing vallen van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen
9.Financiële instrumenten. beheersing van financiële risico’s en gelopen prijs-, kredj~~
liguiditeits- eJkasstroornrisico’s
10. In toepassing van de wet van 13/01/2006 kunnen wij melden dat er zich geen
omstandigheden voordoen die de ontwikkeling van de Vennootschap aanzienlijk kunnen
beïnvloeden. De raad van bestuur ervaart geen bijzondere risicogebieden waarover dient
gerapporteerd te worden. Natuurlijk zijn er de inherente risico’s aan de sector, die echter
dagdagelijks door het management onder controle worden gehouden.
11._Er werden tijdens het boekjaar geen uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten
door de commissaris verricht, noch enige taak of opdracht vervuld door een Vennootschap met
wie de commissaris beroepshalve in een verband van samenwerking staat.
12. Wij verzoeken u kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris voor het
uitoefenen van hun mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.
13. Wij stellen voor de heer Geert Van Gooien te herbenoemen als commissaris voor een
periode van drie jaar.
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