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Roularta Media Group wil als multimediaal bedrijf waarde creëren 
ten voordele van zijn lezers, kijkers, luisteraars, zijn klanten-adverteerders, 
zijn medewerkers en zijn aandeelhouders.

Roularta Media Group wil een dynamische hoofdrolspeler zijn 
in het uitgeven en drukken van nieuws- en nichemagazines, 
kranten en huis-aan-huisbladen, in het audiovisuele medialandschap 
en in het elektronisch uitgeven.
Voor het brede publiek maakt Roularta Media Group gratis bladen, 
televisie op het open net, radio en de easy.be-internetsite.
Voor bijzondere doelgroepen maakt Roularta Media Group kwaliteitsmagazines, 
pay tv, businesstelevisie en koepelsites met rijke inhoud.
Zo onderzoekt Roularta Media Group voortdurend nieuwe mogelijkheden, 
zowel op het vlak van titels en marketingacties, als van nieuwe media, 
om zijn positie in België en in het buitenland te verstevigen.
Deze aanpak plaatst Roularta Media Group in een uitstekende positie 
om de adverteerders een combinatie van verschillende kanalen aan te bieden, 
een mediamix waardoor de communicatie versterkt kan worden.
Evenwicht en complementariteit worden nagestreefd tussen traditionele
en nieuwe media, tussen print en radio / televisie.
De politiek van verticale integratie (content, reclamewerving, productie) 
en multimediale aanpak verhoogt de flexibiliteit en bevordert 
het anticyclische karakter van Roularta Media Group.
Roularta Media Group voert een politiek van allianties. Op verschillende vlakken 
heeft Roularta Media Group joint ventures gesloten met binnen- en 
buitenlandse partners, die een stevige positie in hun marktsegment hebben 
opgebouwd en over een grote ervaring beschikken binnen hun activiteitendomein. 
De bundeling met de ervaring van Roularta Media Group inzake drukken, 
de lezers- en de reclamemarkt, levert win-winsituaties op.
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Dit jaarverslag is beschikbaar in het Nederlands, het Frans 
en het Engels. Bij eventuele afwijkingen is de tekst van 
het Nederlandstalige jaarverslag bindend. 
De versie die beschikbaar is op internet (www.roularta.be) 
is louter informatief.
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4 JAARVERSLAG 2004 [GECONSOLIDEERDE KERNCIJFERS IFRS]

RESULTATENREKENING

In duizend euro 2001 2002 2003 2004 Evolutie

Omzet 438.585 423.918 437.613 499.164 + 14,1%

Recurrent bedrijfsresultaat (REBIT) (1) 16.521 27.491 41.859 49.899 + 19,2%
Bedrijfsresultaat (EBIT) 16.521 27.491 43.634 46.344 + 6,2%

Financieel resultaat / Intresten (netto) - 3.503 - 1.739 - 2.335 - 1.589 - 31,9%
Afschrijvingen op consolidatieverschillen - 6.069 - 6.483
Uitzonderlijk resultaat - 3.121 - 4.565

Resultaat vóór belastingen 3.828 14.704 41.299 44.755 + 8,4%

Belastingen op het resultaat - 9.617 - 11.623 - 15.436 - 16.835 + 9,1%

Nettoresultaat van de geconsolideerde ondernemingen - 5.789 3.081 25.863 27.920 + 8,0%

Aandeel in het resultaat van de ondernemingen waarop - 1.156 - 87 260 324 + 24,6%
de equity-methode is toegepast
Minderheidsbelangen 158 184 - 556 - 1.011 + 81,8%

Recurrent nettoresultaat - 6.787 3.178 23.792 30.183 + 26,9%
Nettoresultaat - 6.787 3.178 25.567 27.233 + 6,5%

Recurrent nettoresultaat - marge - 1,5% 0,7% 5,4% 6,0%
Nettoresultaat - marge - 1,5% 0,7% 5,8% 5,5%

REBITDA 39.732 46.836 57.755 68.405 + 18,4%
REBITDA - marge 9,1% 11,0% 13,2% 13,7%
REBIT 16.521 27.491 41.859 49.899 + 19,2%
REBIT - marge 3,8% 6,5% 9,6% 10,0%
EBITDA 39.732 46.836 59.530 64.850 + 8,9%
EBITDA - marge 9,1% 11,0% 13,6% 13,0%
EBIT 16.521 27.491 43.634 46.344 + 6,2%
EBIT - marge 3,8% 6,5% 10,0% 9,3%

Netto courant resultaat (2) 1.149 14.090 26.970 28.690 + 6,4%
Courante cashflow (3) 24.361 33.435 42.448 46.014 + 8,4%

(1) REBIT = EBIT + niet-recurrente boekingen, nl. effect annulatie verkoop aandelen A Nous Paris en eenmalig effect waardevermindering op voorraad filmrechten.
(2) Netto courant resultaat = nettoresultaat + waardeverminderingen op titels en goodwill + herstructureringskosten netto van belastingen.
(3) Courante cashflow = netto courant resultaat + afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa, waardeverminderingen en voorzieningen.

[ G E CONSOL I D E ERDE  K ERNC I J F E RS  I F R S ]
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[ GECONSOLIDEERDE KERNCIJFERS IFRS*]

BALANS

In duizend euro 2001 2002 2003 2004 Evolutie

Vaste activa 150.880 112.857 198.602 220.728 + 11,1%
Vlottende activa 203.800 232.383 206.912 218.438 + 5,6%
Balanstotaal 354.680 345.240 405.514 439.166 + 8,3%

Eigen vermogen - aandeel van de groep 142.012 122.910 177.266 200.089 + 12,9%
Eigen vermogen - minderheidsbelangen 5.190 9.229 13.675 14.618 + 6,9%
Verplichtingen 199.065 208.565 214.573 224.459 + 4,6%

Liquiditeit (vlottende activa/verplichtingen op korte temijn) 1,2 1,3 1,3 1,3 0,0%
Solvabiliteit (eigen vermogen groep + derden/balanstotaal) 40,0% 35,6% 47,1% 48,9% + 3,8%
Netto financiële schuld 37.227 19.270 22.643 12.243 - 45,9%
Gearing (netto fin. schuld/eigen vermogen groep + derden) 26,2% 15,7% 11,9% 5,7% - 52,1%
Rendement op eigen vermogen (4) - 4,8% 2,6% 14,4% 13,6% - 5,6%

2003

2.035

2001 20042002

23.009

14.351

18.556

2003

16.193

(*) Vanaf 2004 werden de IFRS-boekhoudregels toegepast, met herwerking van het boekjaar 2003. De voorgaande jaren werden niet herwerkt en zijn enkel informatief.

(4) Nettoresultaat/eigen vermogen van de groep.
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[ A LG EMEEN  OVER Z I CH T ]
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8 JAARVERSLAG 2004 [KERNCIJFERS PER AANDEEL]

[ K E RNC I J F E RS  PER  AANDE E L ]

[PER AANDEEL]
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[KERNCIJFERS PER AANDEEL]  JAARVERSLAG 2004 9

KERNCIJFERS PER AANDEEL (1)

In euro 2001 2002 2003 2004

Eigen vermogen - aandeel van de groep 14,77 12,84 18,74 20,76
REBITDA 4,13 4,89 6,11 7,10
REBIT 1,72 2,87 4,42 5,18
EBITDA 4,13 4,89 6,29 6,73
EBIT 1,72 2,87 4,61 4,81
Recurrent nettoresultaat -0,71 0,33 2,52 3,13
Nettoresultaat -0,71 0,33 2,70 2,83
Nettoresultaat na verwateringseffect 2,66 2,76
Netto courant resultaat 0,12 1,47 2,85 2,98
Courante cashflow 2,53 3,49 4,49 4,77
Brutodividend 0,40 0,40 0,50 0,75

Koers/winst (P/E) (2) 162,38 16,61 12,98 17,05
Koers/cashflow (P/CF) (3) 7,66 7,00 8,25 10,63

Aantal aandelen op 31/12 9.553.679 9.589.029 9.884.986 9.928.611
Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen 9.617.170 9.572.468 9.459.960 9.638.716
Gewogen gem. aantal aandelen na verwateringseffect 9.623.395 9.873.900
Hoogste koers 61,95 24,65 39,00 52,05
Koers eind december 19,40 24,45 37,00 50,75
Beurskapitalisatie in miljoen euro op 31/12 185,34 234,45 365,74 503,88
Jaarlijks volume in miljoen euro 31,69 29,76 32,95 82,06
Jaarlijks volume in aantal 1.180.281 1.435.914 1.130.821 1.787.219

(1) Berekend op basis van het gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen
(2) Winst = netto courant resultaat
(3) Cashflow = courante cashflow

[KERNCIJFERS PER AANDEEL]
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10 JAARVERSLAG 2004 [IFRS-KERNCIJFERS PER DIVISIE]

PRINTED MEDIA

In duizend euro 2003 2004 Evolutie

Omzet 291.204 331.656 + 13,9%

Recurrent bedrijfsresultaat (REBIT) 26.944 30.432 + 12,9%
Bedrijfsresultaat (EBIT) 28.719 28.657 - 0,2%

Financieel resultaat / Intresten (netto) - 1.286 - 1.010 - 21,5%

Resultaat vóór belastingen 27.433 27.647 + 0,8%

Belastingen op het resultaat - 9.317 - 10.655 + 14,4%

Nettoresultaat van de geconsolideerde ondernemingen 18.116 16.992 - 6,2%

Aandeel in het resultaat van de ondernemingen 23 0 - 100,0%
waarop de equity-methode is toegepast
Minderheidsbelangen - 592 - 549 - 7,3%

Recurrent nettoresultaat 15.772 18.218 + 15,5%
Nettoresultaat 17.547 16.443 - 6,3%

Recurrent nettoresultaat - marge 5,4% 5,5%
Nettoresultaat - marge 6,0% 5,0%

REBITDA 36.933 41.759 + 13,1%
REBITDA - marge 12,7% 12,6%
REBIT 26.944 30.432 + 12,9%
REBIT - marge 9,3% 9,2%
EBITDA 38.708 39.984 + 3,3%
EBITDA - marge 13,3% 12,1%
EBIT 28.719 28.657 - 0,2%
EBIT - marge 9,9% 8,6%

Netto courant resultaat 18.950 17.900 - 5,5%
Courante cashflow 28.521 28.045 - 1,7%

IFRS-KERNCIJFERS PER DIVISIE

[ I F R S - K ERNC I J F E RS  PER  D I V I S I E ]
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[IFRS-KERNCIJFERS PER DIVISIE]  JAARVERSLAG 2004 11

AUDIOVISUELE MEDIA

2003 2004 Evolutie

153.134 174.270 + 13,8%

14.915 19.467 + 30,5%
14.915 17.687 + 18,6%

- 1.049 - 579 - 44,8%

13.866 17.108 + 23,4%

- 6.119 - 6.180 + 1,0%

7.747 10.928 + 41,1%

237 324 + 36,7%

36 - 462

8.020 11.965 + 49,2%
8.020 10.790 + 34,5%

5,2% 6,9%
5,2% 6,2%

20.823 26.645 + 28,0%
13,6% 15,3%
14.915 19.467 + 30,5%

9,7% 11,2%
20.823 24.865 + 19,4%
13,6% 14,3%
14.915 17.687 + 18,6%

9,7% 10,1%

8.020 10.790 + 34,5%
13.928 17.968 + 29,0%

[IFRS-KERNCIJFERS PER DIVISIE]
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12 JAARVERSLAG 2004 [GROEPSSTRUCTUUR]

BOEKEN EN JAARBOEKENGRATIS PERSKRANTEN

GROEPSSTRUCTUUR OP 31 DECEMBER 2004

West-Vlaamse
100% Media Groep

De Streekkrant-
80% De Weekkrantgroep

Oost-Vlaamse
Media Groep 100%

Zeeuws Vlaams
Mediabedrijf (NL) 51%

Tam-Tam 100%

Drukkerij 
Leysen 100%

100% Style Magazine (NL)

Algo 
100% Communication (F)

100% A Nous Province (F)

30% A Nous Paris (F)

70% Mestne Revije (SI)

40% Publiregioes (PT)

100% Roularta Books

Academici
50% Roularta Media

Follow 
65% The Guide

Media Office 100%

90,40%Hippos Vademecum

CAP Publishing 50%

[ G ROEPSS TRUC TUUR ]
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JV2004 1-16 N  04/15/2005  04:07 PM  Pagina 12 certified PDF



Studio
Participations (F) 100%

Studio 
Magazine (F) 100%

Bayard Media
Verwaltungs
GmbH (D) 50%

Bayard Media
GmbH &
Co KG (D) 50%

[GROEPSSTRUCTUUR]  JAARVERSLAG 2004 13

TV & RADIO INDUSTRIEDIENSTENTIJDSCHRIFTEN

100% Sportmagazine

100% Press News

100% Biblo-Roularta Medica

50% Le Vif Magazine

50% Himalaya

50% Senior Publications

Grieg Media (N) 100%

Senior Publications
50% Nederland (NL)

50% Belgomedia

Senior Publications
Verwaltungs
GmbH (D) 100%

Senior Publications
Deutschland
GmbH & Co KG
(D) 100%

50% Art de Vivre Edit. (F)

100% Total Music (F)

100% Studio Press (F)

Band A Part (F) 100%

DMB Balm (F) 100%

Studio Press 
LTD (GB) 100%

Roularta Media 
100% France (F)

1,86% Côté Maison (F) 48,14%

Cyber Press 
15,39% Publishing (F)

100% Roularta Publishing

100% Roularta Management

Roularta
100% IT-Solutions

Regie
100% De Weekkrant

50% Top Consult

25% Repropress

18% Febelma Regie

19% Eurocasino

Vlaamse Media
50% Maatschappij

Paratel 100%

Plopsaland 50%

Belgian Business
100% Television

100% @-Invest

50% Eye-d 50%

Corporate Media 
Solutions

50% (IN VEREFFENING)

Regionale Media
50% Maatschappij

50% De Woonkijker

33,33% Regionale TV Media

Roularta
75,66% Printing

Vogue Trading 
66,67% Video

Editions
100% Côté Est (F)

100% Cotexpo (F)

[GROEPSSTRUCTUUR]
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14 JAARVERSLAG 2004 [RAAD VAN BESTUUR EN MANAGEMENTTEAM]

[ R AAD  VAN  B ES TUUR  EN  MANAGEMENT T EAM ]

Baron Hugo vaste vertegenwoordiger van HRV NV
Vandamme Eden Roc, Fairybankhelling, 8670 Oostduinkerke

Onafhankelijk bestuurder
Voorzitter raad van bestuur - 2009

Rik De Nolf vaste vertegenwoordiger van De Publigraaf NV
Krasselhoekstraat 12, 8890 Moorslede
Gedelegeerd bestuurder - 2010

Leo Claeys vaste vertegenwoordiger van De Meiboom NV
Meiboomlaan 110, 8800 Roeselare
Niet-uitvoerend bestuurder
Ondervoorzitter raad van bestuur - 2010

Lieve Claeys Kasteelhoekstraat 1, 8800 Roeselare
Uitvoerend bestuurder - 2008

Caroline De Nolf Meiboomlaan 110, 8800 Roeselare
Niet-uitvoerend bestuurder - 2008

Iwan Bekaert Ph. de Denterghemlaan 32, 9831 St.-Martens-Latem
Niet-uitvoerend bestuurder - 2006

Jean Pierre Oude Iepersestraat 43, 8870 Izegem
Dejaeghere Uitvoerend bestuurder - 2006

Clement vaste vertegenwoordiger van Clement De Meersman BVBA
De Meersman Leffingestraat 17, 8000 Brugge

Onafhankelijk bestuurder - 2009

Dirk Meeus Sint-Christinastraat 17, 9200 Dendermonde
Onafhankelijk bestuurder - 2009

[R
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D
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Baron Hugo Vandamme Rik De Nolf Leo Claeys Lieve Claeys
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[RAAD VAN BESTUUR EN MANAGEMENTTEAM]  JAARVERSLAG 2004 15

[RAAD VAN BESTUUR EN MANAGEMENTTEAM]

Clement De Meersman Voorzitter
Leo Claeys
Dirk Meeus

Baron Hugo Vandamme Voorzitter
Rik De Nolf
Leo Claeys
Dirk Meeus

Baron Hugo Vandamme Voorzitter
Rik De Nolf
Leo Claeys
Jean Pierre Dejaeghere
Clement De Meersman

AUDITCOMITE

STRATEGISCH COMITE

MANAGEMENTTEAM

BENOEMINGS- EN REMUNERATIECOMITE

Caroline De Nolf Iwan Bekaert Jean Pierre Dejaeghere Clement De Meersman Dirk Meeus

Rik De Nolf Voorzitter
Jean Pierre Dejaeghere Financieel en administratief 

directeur
Eddy Brouckaert Directeur kranten
Jan Daniëls Directeur human resources
Erwin Danis Directeur premedia
Hugo De Vidts Directeur IT
Hugues De Waele Directeur buitenlandse media
William Metsu Directeur drukkerij
Dirk Vandekerckhove Directeur tijdschriften
Jan Van Lindt Directeur gratis pers
Dirk Van Roy Directeur nieuwe media, 

radio en televisie
Mieke Verhelst Directeur nationale 

reclameregie

[MANAGEMENTTEAM]
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16 JAARVERSLAG 2004 [CORPORATE GOVERNANCE]

[ CORPORAT E  GOVERNANC E ]

RAAD VAN BESTUUR
Samenstelling raad van bestuur
De raad van bestuur van de NV Roularta Media Group is samen-
gesteld uit negen leden:
- zes bestuurders die de referentieaandeelhouder vertegenwoor-
digen en dit overeenkomstig het statutair voordrachtsrecht:de heer
Rik De Nolf, vaste vertegenwoordiger van de NV De Publigraaf
(2010), de heer Leo Claeys, vaste vertegenwoordiger van de 
NV De Meiboom (2010), mevrouw Lieve Claeys (2008), mevrouw
Caroline De Nolf (2008), de heer Iwan Bekaert (2006), de heer
Jean Pierre Dejaeghere (2006).
De heer Bert Kuijpers bood aan de raad van bestuur zijn ontslag
aan als bestuurder met ingang op 17 mei 2004.
- drie onafhankelijke bestuurders die allen een leidinggevende
maatschappelijke functie bekleden: de heer Clement De Meers-
man, vaste vertegenwoordiger van de BVBA Clement De Meers-
man (2009) en gedelegeerd bestuurder van NV Deceuninck, de
heer Dirk Meeus (2009), vennoot van Allen & Overy LLP, en
Baron Hugo Vandamme,vaste vertegenwoordiger van de NV HRV
(2009), ondervoorzitter van de raad van bestuur van de NV Barco
en voorzitter van de raad van bestuur van de NV Kinepolis Group.
Volgens de statuten worden de bestuurders benoemd voor een 
periode van zes jaar. De bestuurders kunnen op ieder ogenblik ad
nutum worden ontslagen door de Algemene Vergadering. Uit-
tredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Er bestaan geen statutaire of andere regels met betrekking tot de
leeftijdsgrens van bestuurders noch met betrekking tot de uitoefe-
ning van hun bestuursfunctie.

Organisatie en werking van de raad van bestuur 
Op uitnodiging van de voorzitter komt de raad van bestuur tel-
kens samen wanneer het belang van de vennootschap dit vereist.
De raad van bestuur komt minstens één keer per kwartaal samen.
Daarnaast is er jaarlijks één raad van bestuur ter bespreking en
goedkeuring van het budget voor het volgende boekjaar.

In het jaar 2004 kwam de raad van bestuur zeven keer samen:

Voor 2005 staan er opnieuw zeven raden van bestuur op het pro-
gramma, waaronder één raad van bestuur ter bespreking van de
strategie van Roularta Media Group.
De agenda wordt in nauwe samenspraak tussen de voorzitter en
de gedelegeerd bestuurder bepaald. Aan alle bestuursleden
wordt vóór de vergadering van de raad van bestuur een bundel
bezorgd, met daarin de nodige informatie, die de bestuurders in
staat moet stellen zich grondig voor te bereiden op de agenda-
punten. Van elke vergadering worden er notulen opgesteld.
De raad van bestuur kan enkel beraadslagen als ten minste de
helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Daar waar
volgens de statuten de beslissingen van de raad van bestuur bij
meerderheid worden genomen, gebeurt dit in de praktijk op basis
van consensus.
Het nauw contact tussen de uitvoerende bestuurders en de voor-
zitter van de raad van bestuur, die desgevallend de overige leden
van de raad van bestuur informeert en consulteert, zorgt voor een
constante informatiedoorstroming. Hierdoor blijven ook de niet-
uitvoerende bestuurders, tussen de geplande raden van bestuur
door, op de hoogte van de voortgang van specifieke dossiers en
worden zij nauw betrokken bij het beleid van en de controle op
de vennootschap.

Actieterrein van de raad van bestuur 
De raad van bestuur beraadslaagt over de visie, missie en strate-
gie van de onderneming. Ook de beraadslaging en besluitvor-
ming omtrent het businessplan, het budget, de trimestriële, half-
jaar- en jaarresultaten, de financiering, de vennootschapsrechte-
lijke aspecten, fusies en acquisities en de externe communicatie
behoren tot het actieterrein van de raad van bestuur. Andere
belangrijke thema's, zoals onder meer de benoeming van top-
mensen, het inschakelen van externe consultants, het uitwerken
van warranten- en/of aandelenoptieplannen, speciale investerin-
gen, worden eveneens ter goedkeuring aan de raad van bestuur
voorgelegd.

Vergoeding raad van bestuur en uitvoerend management
De vennootschap betaalde 493.500,00 euro aan haar bestuur-
ders onder de vorm van een vaste vergoeding voor het boekjaar
2004. Daarnaast werd aan het management van de vennoot-
schap, bestaande uit de uitvoerende bestuurders en de leden 
van het managementteam, een vaste vergoeding van in totaal
1.614.598,00 euro en een variabele vergoeding van in totaal
426.500,00 euro betaald.
Overeenkomstig de Corporate Governance Code zal vanaf het
boekjaar 2005 de vergoeding van de bestuurders op individuele
basis worden bekendgemaakt.
Aan de bestuurders en de leden van het managementteam wer-
den in 2004 warrants noch opties toegekend.

2004 16/01 12/03 14/05 18/06 17/09 19/11 24/12

Baron Hugo Vandamme A A A A A A A

Rik De Nolf A A A A A A A

Leo Claeys V A A A V A A

Lieve Claeys V A A A A A A

Caroline De Nolf A A A A A A A

Iwan Bekaert A A A A A A A

Jean Pierre Dejaeghere A A A A A A A

Clement De Meersman A A A A A A A

Dirk Meeus A A A A A V A

Bert Kuijpers* A A / / / / /

*Uitvoerend bestuurder tot 17/05/04   A = aanwezig   V = verontschuldigd
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Protocol ter voorkoming van misbruik van voorkennis 
Om te vermijden dat bevoorrechte informatie op onwettelijke
wijze zou worden aangewend, of dat zelfs maar een dergelijke
schijn zou worden gewekt, heeft de raad van bestuur een protocol
ter voorkoming van misbruik van voorkennis uitgewerkt. Dit pro-
tocol werd ondertekend door de leden van de raad van bestuur,
de leden van het managementteam en andere personeelsleden die
kennis hebben van koersgevoelige informatie (‘insiders’).

COMITES VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur wordt bijgestaan door drie comités:
Het auditcomité werd opgericht bij de beursgang en zorgt voor
het toezicht op de financiële rapportering en het respecteren van
de administratieve, juridische en fiscale procedures, de opvolging
van de financiële en operationele controles en adviseert bij de
keuze en de vergoeding van de commissaris. Het comité, dat
rechtstreeks rapporteert aan de raad van bestuur, heeft in se een
controlerende en adviserende rol. Om de onafhankelijkheid van
het auditcomité en de accurate informatieverstrekking te verze-
keren, zetelen in dit comité slechts niet-uitvoerende bestuurders,
waarvan de meerderheid onafhankelijk is.
Op uitnodiging van de voorzitter van het auditcomité kunnen de
vergaderingen van het auditcomité bijgewoond worden door 
de commissaris (Deloitte & Touche Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e
CVBA, vertegenwoordigd door de heer Jos Vlaminckx), de heer
Jean Pierre Dejaeghere (CFO) en de interne auditor.

Het auditcomité is in 2004 vijfmaal bijeengekomen:

Het benoemings- en remuneratiecomité formuleert voorstellen
aan de raad van bestuur inzake de (her)benoeming en bezol-
diging van leden van de raad van bestuur, van het management-
team en van hogere kaderleden.

Het benoemings- en remuneratiecomité kwam één keer samen in
de loop van 2004:

Het strategisch comité heeft als doel een forum te vormen waar-
op over nieuwe voorstellen en projecten wordt gediscussieerd.
In de schoot van dit comité wordt rond dit voorstel een vol-
waardig dossier opgebouwd, dat daarna ter beslissing kan wor-
den voorgelegd aan de raad van bestuur. Het strategisch comité
kwam in 2004 niet bijeen.

DAGELIJKS BESTUUR EN MANAGEMENTTEAM
De raad van bestuur heeft het dagelijks bestuur en de vertegen-
woordiging van de vennootschap wat dit bestuur betreft, gedele-
geerd aan de NV De Publigraaf, vertegenwoordigd door de heer
Rik De Nolf.
In de uitoefening van het dagelijks bestuur van de vennootschap
wordt de heer Rik De Nolf bijgestaan door het management-
team.
Het managementteam telt twaalf leden. Naast de Chief Executive
Officer en de Chief Financial Officer zetelen in het management-
team de managers, die de verschillende business units binnen de
onderneming vertegenwoordigen. Het managementteam werd in
de loop van 2004 uitgebreid met een human resources directeur
en een directeur buitenlandse media, gelet op de belangrijke 
buitenlandse expansie, in het bijzonder in Frankrijk.
Het managementteam komt eenmaal per maand bijeen. Op het
managementteam wordt er gerapporteerd omtrent de stand van
zaken van de onderscheiden business units en worden agenda-
punten besproken die de onderscheiden business units overstijgen.
De leden van het managementteam worden op geregelde tijdstip-
pen uitgenodigd om aan de raad van bestuur toelichting te geven
over onder meer de geplande investeringen, de resultaten en het
budget van hun business unit.

CORPORATE GOVERNANCE CODE
Als multimediaal bedrijf wil Roularta Media Group waarde 
creëeren ten voordele van zijn lezers, kijkers, luisteraars, zijn 
klanten-adverteerders, zijn medewerkers en zijn aandeelhouders.
In het licht hiervan wil NV Roularta Media Group zich als
Belgisch beursgenoteerd bedrijf dan ook voegen naar de princi-
pes uiteengezet in de Belgische Corporate Governance Code. De
huidige ‘best practices’ inzake deugdelijk ondernemingsbestuur,
die Roularta Media Group op heden al toepast, worden uitge-
breid met de principes van de Belgische Corporate Governance
Code en zullen neergeschreven worden in een Corporate
Governance Charter. Dit charter, dat in de loop van 2005 (via de
website van de vennootschap) wordt bekendgemaakt, zal een
aanvulling vormen op de bestaande corporate governance bepa-
lingen uit het Wetboek van Vennootschappen en de statuten van
de Vennootschap.

[CORPORATE GOVERNANCE]

2004 10/03 12/05 15/09 17/11 08/12

Clement De Meersman A A A A A

Leo Claeys A A A A A

Dirk Meeus A A V A A

A = aanwezig   V = verontschuldigd

A = aanwezig   V = verontschuldigd

2004 06/09

Baron Hugo Vandamme A

Rik De Nolf A

Leo Claeys A

Dirk Meeus A
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[ L E E FM I L I E U ,  P R EV ENT I E  E N  WE L Z I J N ]

Roularta Media Group blijft verder investeren in technieken om
MILIEUVRIENDELIJK(ER) TE PRODUCEREN.

In het voorjaar van 2003 werden binnen de drukkerij (Roularta
Printing) de sinds 1992 in gebruik genomen naverbranders ver-
vangen door een dubbel uitgevoerde thermische regeneratieve
naverbrandingsinstallatie met een totale capaciteit van 55.000 Nm3

per uur. Met deze aanpassing wordt, nog meer dan voorheen, geur-
hinder vermeden door o.m. zijn grotere redundantie. Bovendien
wordt vastgesteld dat de normen voor de geleide emissie van
vluchtige organische stoffen en de diffuse verdamping van vluchti-
ge organische solventen zeer vlot behaald worden.

De nieuwe naverbrandingsinstallatie zorgt, door haar concept en
aangewende techniek, voor een lager gasverbruik van minimum
70% in vergelijking met de vorige installatie.

De warmte afkomstig uit de naverbranders wordt al sinds 1996
integraal gebruikt voor de verwarming van de bedrijfsgebouwen
én het aanmaken van koelte via de absorptiekoelmachine. Deze
revolutionaire koeltechniek laat toe koelvermogen te halen uit de
toch beschikbare (gratis) warmte afkomstig uit het drogingsproces.

Naar aanleiding van de plaatsing van de nieuwe naverbrander
werd een studie uitgevoerd om de terugwinning van energie en de
aanmaak van het voor de drukkerij vereiste koelvermogen voor
drukpersen en gebouwen verder te maximaliseren. In het kader
van deze studie werd een totaalconcept uitgewerkt met als belang-
rijke elementen:
- een buffertank van 30m3 met warmtewisselaar voor een optima-

lere recuperatie van de naverbranderwarmte, die vanaf juni 2004
in gebruik werd genomen. Deze energie wordt gebruikt voor de
verwarming van de bedrijfsgebouwen en/of voor de voeding van 
de absorptiekoelmachine.

- installatie van één nieuwe overgedimensioneerde machine van 
het ‘open’ type met een beduidend hoger rendement, ter vervan-
ging van de vijf bestaande koeltorens. Sindsdien wordt er bij het 
invullen van de koudebehoefte van het bedrijf zoveel mogelijk 
gebruik gemaakt van zogenaamde ‘free-cooling’: dit is koude die 
rechtstreeks aan de buitenlucht onttrokken wordt. In de praktijk 
kan de volledige koelbehoefte voor de productie via het systeem 
van free-cooling ingevuld worden vanaf een buitentemperatuur 
lager dan 11°C, zonder nog van andere energiebronnen gebruik te 
moeten maken.Ervaring leert dat we op deze manier jaarlijks wel-
licht meer dan 4.000 uur ’gratis’ koeling kunnen aanmaken.
Bij een voldoende hoge buitentemperatuur (+/- 15° C) kan er 
een beroep gedaan worden op de absorptiekoelmachine (AKM) 
met warmtebuffer, voor de koeling van de productiemachines en 
lokalen. Beide systemen (koeltoren en AKM) zijn praktisch 
kosteloos, in vergelijking met de vorige systemen.

- installatie van een elektrische koelgroep met hoog rendement
als aanvulling op bovenvermelde energiezuinige systemen.

De samenbouw van deze drie systemen en bijbehorende regel-
systematiek laat toe de koude- en warmtevereisten naadloos op
elkaar af te stemmen en levert een energiebesparing op van 48%
in vergelijking met vroeger.
In de toekomst komt hier nog een goed gedimensioneerde stook-
installatie bij.

Ook op het gebied van voorzieningen ter voorkoming van bodem-
vervuiling leverde Roularta Media Group in de afgelopen jaren
serieuze inspanningen.

In 2003 werden de tien bestaande ondergrondse enkelwandige
tanks voor opslag van solventen en andere chemicaliën, vervangen
door dubbelwandige tanks. De losplaats voor de ondergrondse
tanks werd vloeistofdicht uitgevoerd en de (regen-)afvoer van de
losplaats werd over een voldoende gedimensioneerde koolwater-
stofafscheider geleid (conform Vlarem II) tegen accidenteel lek-
ken. Het nieuwe tankpark voldoet hiermee aan alle Vlarem-voor-
waarden m.b.t. opslag van gevaarlijke vloeistoffen in ondergrondse
houders.

Verder werd de opslag van gevaarlijke stoffen in verplaatsbare
recipiënten binnen het bedrijf grondig geanalyseerd en ingericht
conform de van toepassing zijnde wetgeving m.b.t. inkuiping,
afstandsregels, enz.

Roularta Media Group leverde ook inspanningen op het vlak van
gebruikt verpakkingsmateriaal. Een aantal recente verwezenlij-
kingen op dit vlak zijn o.m. het gebruik van enkel nog 100% gere-
cycleerd en onbedrukt karton, hout zonder pulphars, plasticfolie
zonder composiet kunststoffen, steeds lichter wordende rek- of
sealfolie en kartonnen dozen. Palletten worden maximaal herge-
bruikt en onbruikbare palletten worden gerecycleerd.

Roularta Media Group onderstreept het belang van een vooruit-
strevend milieubeleid. Naast een doordachte keuze van de basis-
componenten voor het productieproces wordt ook veel aandacht
besteed aan de manier waarop het drukwerk en de afgewerkte
producten tot stand komen en wat hierbij de mogelijke invloeden
kunnen zijn op de directe leefomgeving. Het naleven van de diver-
se opgelegde regelgevingen inzake milieu is voor de groep altijd al
een vanzelfsprekendheid geweest.

Roularta Media Group blijft zich ook in de toekomst inspannen
om binnen het Vlaamse milieubeleidsprogramma een actieve rol
te spelen en om samen met de sectorfederatie (Febelgra) en de
overheid te zoeken naar de beste beschikbare en meest praktische
oplossingen voor de heersende milieuvraagstukken.
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Binnen Roularta Media Group werd er in 2004 op het vlak van
PREVENTIE EN WELZIJN aandacht besteed aan onderstaan-
de thema’s:

- de uitbreiding van het dynamische risicobeheersingssysteem 
(d.r.b.s):
In 2004 werd de bestaande risicolijst uit het globale actieplan,
opgesteld in 2001, uitgebreid naar zoveel mogelijk nevenfacetten
van het bedrijfsgebeuren. Zo was er o.m. een doorgedreven scree-
ning op de naverbrandingsinstallatie, de koelinstallaties en bijbe-
horende apparatuur en het tankpark. De opstart van twee nieu-
we drukpersen ging gepaard met een risicoanalyse.
De nieuw opgespoorde risico’s werden opgenomen in de bestaan-
de d.r.b.s.-lijst.

- risicoanalyse en preventiemaatregelen uitgewerkt naar aan-
leiding van het Koninklijk Besluit inzake Biologische agentia :
Het mogelijke risico op de aanwezigheid van de legionellabac-
terie in de circuits van de bevochtigingsinstallatie binnen de druk-
kerij en in de koeltoreninstallatie werd in 2004 aangepakt door
een technische investering waarbij het water zeer regelmatig
wordt ververst, samen met een monitoring van het koeltoren-
water door een waterbehandelingsfirma.

- risicoanalyse rond het gebruik, de opslag, … van chemische
producten 
Na de inventarisatie van de aangewende chemische producten in
2003,werd er in 2004 in samenspraak met de arbeidsgeneesheer een
diepgaande risicoanalyse van de gebruikte chemische producten
uitgevoerd. Drie factoren (ernst, blootstelling, waarschijnlijkheid)
bepalen per product de grootte van het risico. Op basis van deze
drie factoren werden de chemicaliën gerangschikt naargelang de
grootte van het risico dat zij met zich brengen en werden de meest
geschikte preventiemaatregelen per chemisch product opgelijst.

- studie en optimalisatie persoonlijke beschermingsmiddelen 
(PBM’s)
Nadat in 2003 al de arbeidskledij aan bod kwam, was het in 2004
de beurt aan de veiligheidsschoenen. Er werden een aantal aan-
passingen aan de veiligheidsschoenen uitgevoerd.

- beeldschermwerk
In het afgelopen jaar werd bijzondere aandacht besteed aan alle
elementen verband houdend met beeldschermwerk. Er was een
analyse van alle werkposten en al eerder opgestarte medische
onderzoeken van beeldschermwerkers werden verder gezet.
Nieuwe ergonomische inzichten werden groepsgewijze gerea-
liseerd en waar nodig werden werkposten aangepast. Er werd 
definitief gekozen voor de introductie van flatscreens waarvan de
ergonomische meerwaarde duidelijk bewezen is.

[LEEFMILIEU, PREVENTIE EN WELZIJN]
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HET AANDEEL ROULARTA MEDIA GROUP
Evolutie aantal aandelen
Het aantal aandelen steeg in de loop van 2004 van 9.884.986 stuks
tot 9.928.611 stuks, of een stijging met 43.625 ten gevolge van de
conversie van 43.625 warrants.
➔ Het aantal aandelen per 31/12/2004 bedraagt 9.928.611.
➔ Het aantal VVPR-strips per 31/12/2004 bedraagt 1.517.734.

Aandelen op naam en aan toonder
De aandelen zijn op naam of aan toonder in coupures van 1, 5, 10
en 25.Voor omzetting van aandelen op naam aan toonder, of vice
versa, kan er contact opgenomen worden met dhr. Jean Pierre
Dejaeghere, financieel en administratief directeur.

Inkoop eigen aandelen
De statutaire machtiging van de raad van bestuur tot inkoop van
eigen aandelen werd hernieuwd door de algemene vergadering
van 18 mei 2004.
In de loop van 2004 werden er 46.969 aandelen ingekocht. Per 
31 december 2004 heeft de vennootschap 289.492 eigen aandelen
in portefeuille.

Verdeling van het aandeelhouderschap
Op 31 december 2004 zijn er van het totaal aantal uitstaande aan-
delen 7.087.704 aandelen op naam.
Het aandeelhouderschap is als volgt verdeeld:
- Stichting Administratiekantoor RMG 7.087.700 71,39%
- Eigen aandelen 289.492 2,91%
- Individuele en institutionele beleggers 2.551.419 25,70%

Transparantiekennisgeving
De Belgische wetgeving legt aan elke aandeelhouder of groep van
aandeelhouders die 5% of meer van de aandelen van een Bel-
gische beursgenoteerde vennootschap bezit een meldingsverplich-
ting op. Buiten de hieronder vermelde aandeelhouder heeft geen
enkele andere aandeelhouder of groep van aandeelhouders ver-
klaard per 31 december 2004 meer dan 5% van de uitstaande aan-
delen en warrants van de NV Roularta Media Group te bezitten.

BEURSEVOLUTIE
Het aandeel Roularta Media Group is sinds begin december 1998
genoteerd op Euronext Brussel en is opgenomen in het Next-
Prime kwaliteitssegment van Euronext, waarbinnen het aandeel
geklasseerd is onder de rubriek Media & Photography - Printing
& Publishing.

Het aandeel bereikte op 22 november 2004 met 52,05 euro zijn
hoogste koers in het afgelopen jaar. De laagste koers van 36,10
euro werd genoteerd op 13 januari 2004. Op 7 oktober werd het
grootste dagvolume opgetekend met 107.020 stuks.

Index opname
Het Roularta-aandeel is opgenomen in de MSCI small cap index
en in de Bel Mid index van Euronext Brussel (BE0389856130).

Liquiditeit van het aandeel
Om de liquiditeit van het aandeel te bevorderen sloot Roularta
een overeenkomst tot marktanimatie af met KBC Securities.
Tevens wordt door Roularta een pro-actieve investor relations
politiek gevoerd met de bedoeling het aandeel in de kijker te
plaatsen en zo de liquiditeit van het aandeel mee te ondersteunen.

20 JAARVERSLAG 2004 [INFORMATIE VOOR DE AANDEELHOUDERS]

[ I N FORMAT I E  VOOR  D E  A ANDE E LHOUDERS ]

Deelneming
volgens de 

Deelneming in %  kennisgeving
van het aantal in % van 

uitstaande het aantal 
Aantal aandelen aandelen en uitstaande
en warrants in warrants aandelen en

Datum Naam bezit volgens de volgens de warrants per
kennisgeving aandeelhouder kennisgeving kennisgeving 31/12/2004

15/02/2000 Stichting 7.087.700 71,51% 70,00%
Administratie-
kantoor RMG

Roularta- 
aandeel

ISIN BE0003741551 MEP BRU

Euronext
code BE0003741551 Mnemo ROU

Roularta-
VVPR-strip

ISIN BE0005546172 MEP BRU

Euronext
code BE0005546172 Mnemo ROUS

VOLUMES EN SLOTKOERSEN IN 2004

Maand Gemiddelde
slotkoers

Volumes In mio €

Jan. 04 40,50 185.467 7,83

Feb. 04 45,00 118.690 5,34

Maart 04 43,52 301.114 13,02

April 04 43,30 120.021 5,15

Mei 04 45,31 71.510 3,23

Juni 04 44,07 65.429 2,87

Juli 04 45,22 93.543 4,20

Aug. 04 45,60 33.052 1,49

Sept. 04 47,72 145.838 7,08

Okt. 04 49,41 343.763 16,88

Nov. 04 50,66 120.699 6,17

Dec. 04 48,17 188.093 8,79

1.787.219 82,05
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DIVIDENDPOLITIEK
De algemene vergadering volgt op voorstel van de raad van be-
stuur inzake de resultaatbestemming een beleid waarbij zij poogt
een dividend uit te keren, zonder hierbij het gezonde evenwicht
tussen een dividenduitkering en het behoud van de investerings-
mogelijkheden uit het oog te verliezen.
De vennootschap streeft naar de toepassing van een pay-out ratio
van ongeveer 30% van de netto geconsolideerde winst.

EVOLUTIE MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
De NV Roularta Media Group werd op 11 mei 1988 opgericht
onder de naam Roularta Financieringsmaatschappij. Hierna vindt
u een schematisch overzicht van de gebeurtenissen die in de loop
der jaren hun effect hebben nagelaten op het maatschappelijk
kapitaal van de vennootschap en de kapitaalvertegenwoordigende
effecten.

EVOLUTIE BRUTODIVIDEND

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Brutodividend 0,37 0,50 0,50 0,40 0,40 0,50 0,75

Euro
0,80

0,60

0,40

0,20

0,00

Brutodividend

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Jaartal

Aantal BEF/
Jaar - maand Verrichting aandelen Kapitaal EUR

1988 - mei Oprichting onder de naam 12.510 381.000.000 BEF
Roularta Financieringsmaatschappij

1993 - juli Fusie - verhoging kapitaal 13.009 392.344.000 BEF

1997 - dec. Splitsing - verhoging kapitaal 18.137 546.964.924 BEF

1997 - dec. Fusie - verhoging kapitaal 22.389 675.254.924 BEF

1997 - dec. Verhoging kapitaal 24.341 734.074.465 BEF

1997 - dec. Wijziging naam in 
Roularta Media Group

1998 - juni Uitgifte 300.000 warrants - 
wijziging statuten 2.434.100 734.074.465 BEF

1998 - juni Fusie - verhoging kapitaal 2.690.400 1.545.457.541 BEF

1998 - juni Inbreng schuldvordering - 
verhoging kapitaal 8.277.700 2.496.457.541 BEF

1998 - dec. Inbreng schuldvordering - 
verhoging kapitaal 9.611.034 4.479.791.791 BEF

2001 - juni Omzetting kapitaal in euro - 
verhoging kapitaal door de 9.672.984 111.743.000,00 EUR
conversie van 61.950 warrants 

2001 - okt. Vernietiging 119.305 
eigen aandelen 9.553.679 111.743.000,00 EUR

2002 - juni Verhoging van het kapitaal 
door de conversie van
35.350 warrants 9.589.029 112.138.000,00 EUR

2003 - juni Verhoging van het kapitaal 
door de conversie van
43.475 warrants 9.632.504 112.623.000,00 EUR

2003 - juli Verhoging van het kapitaal 
door een inbreng in natura 9.884.986 118.463.000,00 EUR

2004 - juni Verhoging van het kapitaal 
door de conversie van
43.625 warrants 9.928.611 118.950.000,00 EUR
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Roularta Media Group
heeft een goed jaar
2004 achter de rug, een

jaar van groei.
De omzet steeg met 14,1% van
437,6 naar 499,2 miljoen euro.
De stijging is voor 38,2 miljoen
euro of 8,7% het gevolg van
organische groei en voor 5,4%
het gevolg van acquisities in de
divisie Printed Media. De orga-
nische groei deed zich voor
55,5% voor in de divisie Audio-
visuele Media, door een sterke
stijging van de omzet bij de
Vlaamse Media Maatschappij
en haar dochteronderneming
Paratel, evenals bij Vogue
Trading Video en bij Kanaal Z/
Canal Z. De organische groei
bij de Printed Media deed zich
zowel voor bij de gratis bladen als bij de magazines.
De EBITDA steeg met 8,9% van 59,5 naar 64,9 miljoen euro en
het bedrijfsresultaat (EBIT) steeg met 6,2% van 43,6 naar 46,3
miljoen euro. Rekening houdend met de niet-recurrente resulta-
ten steeg de EBITDA met 18,4% van 57,8 naar 68,4 miljoen euro
en steeg het bedrijfsresultaat (EBIT) met 19,2% van 41,9 naar
49,9 miljoen euro. De respectieve marges groeien van 13,2% naar
13,7% voor EBITDA en van 9,6% naar 10% voor EBIT.
Het nettoresultaat steeg met 6,5% van 25,6 miljoen euro naar
27,2 miljoen euro, met een marge van 5,5%. Rekening houdend
met de niet-recurrente resultaten steeg het nettoresultaat van
23,8 naar 30,2 miljoen euro of een stijging met 26,9%, met een
marge van 6% tegenover 5,4% in 2003.
Het netto courant resultaat steeg van 27,0 miljoen euro naar 
28,7 miljoen euro of een stijging met 6,4%. De netto courante
cashflow steeg met 8,4% van 42,4 naar 46,0 miljoen euro.
De netto courante winst per aandeel steeg van 2,85 euro naar 
2,98 euro.
In 2004 werd verder aandacht besteed aan het evenwicht tussen
Korte Termijn en Lange Termijn. Roularta blijft werken aan groei
KT en doet ook de nodige investeringen voor de LT.
Voor de KT werden acties ondernomen op het vlak van kosten-
besparing, automatisering en het stroomlijnen van structuren.

Voor de LT werd geïnvesteerd in de lancering van nieuwe edities
van de City Magazines in Frankrijk en Slovenië en werd de
Roularta-structuur voor het uitgeven van magazines in Frankrijk
verder uitgebouwd. De recent overgenomen activiteiten uit de
medische en professionele bladensfeer werden geïntegreerd in de
Roularta-organisatie en in het Brussels Media Centre, het redac-
tiehuis van de groep dat intussen meer dan 300 hooggekwalifi-
ceerde medewerkers huisvest.
Op het vlak van televisie werd geïnvesteerd in de programmatie
en dat heeft ervoor gezorgd dat VTM en KANAALTWEE van-
daag weer stijgende kijkcijfers kunnen voorleggen. Het journaal
van VTM heeft opnieuw de koppositie veroverd in televisieland.
De strategie van Roularta is gebaseerd op een evenwichtige groei
op het vlak van streekbladen, magazines, audiovisuele media en
nieuwe media. Die groei wordt vooral buiten België gerealiseerd
met een bijzondere focus op Frankrijk. Roularta heeft de ambitie
om deze groei stelselmatig op te drijven om de LT te verzekeren.
Multimedia is voor Roularta geen loos begrip en de groep ver-
sterkt systematisch de verschillende kanalen. Het nieuwe initia-
tief TopTalent voor de wereld van de HR is daar een goed voor-
beeld van: de combinatie van een krant met een bereik van 
1,5 miljoen lezers (De Zondag) met de nieuwsmagazines Knack
en Trends (750.000 lezers) en met televisie (teletekst van Kanaal Z)
en internet (Toptalent.be). Op dezelfde manier zorgt de internet-
site easy.be voor een ideaal verlengstuk van de immo-, auto- en
jobrubrieken in De Streekkrant en De Zondag.
Op het vlak van Corporate Governance heeft Roularta al van bij de
beursgang in 1998 de nodige structuren voorzien zodat vandaag al
beantwoord wordt aan quasi alle richtlijnen van de Code Lippens.
Ik houd eraan alle stakeholders te bedanken voor hun bijdrage
aan de verdere groei van Roularta. Ik dank alle medewerkers
voor hun inzet die wij ook in de toekomst nodig zullen hebben
om op de ingeslagen weg verder te gaan. Ik dank alle partners, in
de eerste plaats onze lezers, kijkers en luisteraars, onze adver-
teerders, klanten en toeleveranciers die mee ons succes helpen
realiseren. Ik dank alle aandeelhouders voor hun vertrouwen.
Roularta heeft vertrouwen in de toekomst. Wij kunnen rekenen
op sterke medewerkers die voortdurend nieuwe ideeën aanbren-
gen. Wij kunnen rekenen op trouwe lezers, kijkers en luisteraars
en op trouwe zakenpartners. Wij vertrekken vanuit een gezonde
balans om ons parcours consequent verder te ontwikkelen.
De raad van bestuur zal aan de algemene vergadering voorstellen
om een brutodividend van 0,75 euro per aandeel uit te betalen of
een verhoging met 50%.

Multimediaal groeien

[WOORD VAN DE VOORZITTER]

Door Hugo Vandamme
VOORZITTER
RAAD VAN BESTUUR
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Roularta Media Group
heeft in 2004 een sterke
groei gekend en een

verbetering van het resultaat in
alle divisies.
- De omzet steeg met 14,1%

van 437,6 miljoen euro naar
499,2 miljoen euro.

- De EBIT steeg met 6,2%
van 43,6 miljoen euro naar
46,3 miljoen euro. De EBIT-
marge bedraagt 9,3% tegen-
over 10% in 2003.

- Het nettoresultaat steeg met
6,5% van 25,6 miljoen euro
naar 27,2 miljoen euro, wat
een marge vertegenwoordigt
van 5,5% tegenover 5,8% in
2003.

- Het netto courant resultaat
verhoogde van 27,0 miljoen euro naar 28,7 miljoen euro of een
stijging met 6,4%.

- De courante cashflow steeg van 42,4 miljoen euro naar 46,0
miljoen euro of een stijging met 8,4%.

- De netto financiële schuld zakt van 22,6 miljoen euro per 31
december 2003 naar 12,2 miljoen euro per 31 december 2004.
Dit betekent een gearing van 5,7% tegenover 11,9% in 2003.

Eind 2004 zorgden twee niet-recurrente elementen voor een ver-
tekening van het jaarresultaat.
Ingevolge een wijziging in de strategie van de Franse overnemer
werd, gezien de goede samenwerking tussen partijen, de verkoop
van de aandelen A Nous Paris in 2004 ongedaan gemaakt en
werd bijgevolg de in 2003 geboekte meerwaarde van 1,8 miljoen
euro teruggenomen. In vergelijking met 2003 betekent dit een
effect op het resultaat van 3,6 miljoen euro.
Bij VMMa werd per 31 december 2004 een zeer strenge en voor-
zichtige waardering van de voorraad filmrechten toegepast, geba-
seerd op de capaciteit ‘second runs’ van deze films en rekening
houdend met de periode binnen dewelke deze mogen uitgezon-
den worden. Voor het bepalen van de minwaarde werd voor het

eerst rekening gehouden met uitzendrechten die vervallen over
een periode van drie jaar. Dit resulteerde in de boeking van een
minwaarde in 2004 van 1,8 miljoen euro.
Bij de eerste IFRS-herwerking in 2003 werd enkel een raming
gemaakt van de voorraadcorrectie en dit op slechts één jaar.
Deze minwaarde werd in 2003 gecorrigeerd op de openingsba-
lans per 1 januari 2003.
Indien beide voornoemde elementen buiten beschouwing wor-
den gelaten, komen we tot volgende recurrente resultaten:

IFRS
De geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld in overeen-
stemming met de International Financial Reporting Standards
(IFRSs), uitgegeven door de International Accounting Standards
Board (IASB), en met de interpretaties uitgegeven door het
International Financial Reporting Interpretation Committee
(IFRIC voorheen SIC) van de IASB die door de Europese
Commissie zijn goedgekeurd. Alle standaarden die nog niet van
kracht waren op de verslagdatum, werden vervroegd toegepast,
met uitzondering van IFRS 2 betreffende op aandelen gebaseer-
de betalingen.

Roularta groeit verder 
in binnen- en buitenland

Door Rik De Nolf
GEDELEGEERD
BESTUURDER

IN 1.000 EUR 31-12-03 31-12-04 % EVOL. 

RECURRENTE EBITDA
EBITDA 59.530 64.850 + 8,9 %
Recurrente EBITDA 57.755 68.405 + 18,4 %
Recurrente EBITDA (marge) 13,2 % 13,7 %

RECURRENTE EBIT 
EBIT 43.634 46.344 + 6,2 %
Recurrente EBIT 41.859 49.899 + 19,2 %
Recurrente EBIT (marge) 9,6 % 10,0 %

RECURRENT NETTORESULTAAT 
Nettoresultaat 25.567 27.233 + 6,5 %
Recurrent nettoresultaat 23.792 30.183 + 26,9 %
Recurrent nettoresultaat (marge) 5,4 % 6,0 %
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IFRS wordt voor het eerst toegepast op de geconsolideer-
de cijfers van het boekjaar dat eindigt op 31 december 2004.
De vergelijkende cijfers van het boekjaar 2003 werden herwerkt
conform de in 2004 gebruikte waarderingsregels. Dit betekent
dat de datum van de overgang naar de IFRS 1 januari 2003
(IAS/IFRS openingsbalans) is.

De toepassing van IFRS heeft voor RMG vooral een invloed op
volgende domeinen:
- waardering van immateriële en materiële vaste activa
- waardering van de voorraad filmrechten
- actieve en passieve belastinglatenties

De IFRS 3-norm en de daarmee overeenstemmende aanpas-
singen van IAS 36 en IAS 38, stelt dat titels en goodwill een
onbeperkte levensduur hebben. Bijgevolg worden deze activa
niet meer afgeschreven en wordt er een jaarlijkse test uitgevoerd
op bijzondere waardevermindering (impairment test).

PRINTED MEDIA
De omzet van de Printed Media steeg met 40,5 miljoen euro van
291,2 naar 331,7 miljoen euro, of een stijging met 13,9%. Deze
stijging werd voor 23,3 miljoen euro gerealiseerd door de nieuwe
acquisities van Studio Magazine, Media Office, DMB Balm en
Press News (met de maandbladen Royals en Dynasty), de verho-
ging van het deelnemingspercentage van 50% naar 100% in de
groep Studio Press, de overname van nieuwe titels in de afdeling
Roularta Professional Information en het lanceren van nieuwe
City Magazines in Frankrijk en Slovenië. Daarenboven zien we
verder een omzetstijging bij de bestaande producten met 5,9%.
De gratis bladen kenden een gevoelige stijging met 7,9%, vooral
dankzij een verdere uitbouw van De Zondag en Steps City
Magazine, maar ook dankzij een continue groei bij De Streek-
krant/De Weekkrant.
De reclameomzet van Krant van West-Vlaanderen blijft status-quo.
Bij de magazines zien we een stijging van de inkomsten uit recla-
me met 13,8% waarvan 9,7% door nieuwe acquisities en 4,1%
uit groei van de bestaande titels.
De lezersmarkt gaat er 19,2% op vooruit, hoofdzakelijk door de
nieuwe titels maar ook 5,2% door groei van de bestaande titels.
Rekening houdend met het niet-recurrent resultaat binnen de
Printed Media bekomen we volgende resultaten:
Het bedrijfsresultaat (EBIT) steeg met 12,9% van 26,9 naar 30,4
miljoen euro, zijnde vergelijkbaar met de procentuele omzet-
stijging. De EBITDA groeide van 36,9 naar 41,8 miljoen euro,
of een stijging met 13,1%, wat in lijn is met de procentuele
omzetevolutie.
Het nettoresultaat bedroeg 18,2 miljoen euro tegenover 15,8 mil-
joen euro in 2003, of een stijging met 15,5%.

AUDIOVISUELE MEDIA
De omzet van de divisie Audiovisuele Media steeg met 13,8%
van 153,1 naar 174,2 miljoen euro, door een sterke stijging bij de
Vlaamse Media Maatschappij en haar dochteronderneming
Paratel. Ook Kanaal Z/Canal Z groeit verder. De optical-discs-
afdeling van Vogue Trading Video gaat er in 2004 21% op voor-
uit in vergelijking met 2003.

Rekening houdend met het niet-recurrent resultaat binnen de
Audiovisuele Media bekomen we volgende resultaten:
Het bedrijfsresultaat (EBIT) steeg van 14,9 naar 19,5 miljoen
euro, waardoor de EBIT-marge 11,2% bedraagt tegenover 9,7%
in 2003. De EBITDA steeg van 20,8 naar 26,6 miljoen euro. Het
nettoresultaat steeg van 8,0 naar 12,0 miljoen euro, of een stijging
met 49,2%.

Bij de Vlaamse Media Maatschappij stegen de productiekosten
in 2004 gevoelig ten opzichte van 2003, ten gevolge van belang-
rijke inspanningen op het vlak van programmering. Radio 
Q-Music realiseerde een flinke groei.

INVESTERINGEN (CAPEX)
De totale investeringen voor 2004 bedroegen 37,5 miljoen euro
waarvan 23,0 miljoen euro investeringen in immateriële en mate-
riële vaste activa en 14,5 miljoen euro acquisities.

COMMENTAAR
De volgende acquisities en verkoop van activiteiten hebben 
een invloed op de vergelijking van de cijfers van 2004 met die
van 2003:

2003
Overname van de Biblo-groep, verkoop van Promotheus NV,
verkoop van Vacature Cvba.
Boeking van de verkoop van A Nous Paris SAS.

2004
Overname van Keesing Professional Information, Media Office
NV, Studio Magazine SA, DMB Balm SAS, Press News NV.
Verhoging deelnemingspercentage in de groep Studio Press.
Daling van de participatie in de titel ‘Lenz’ door fusie met de titel
‘Frau im Leben’.
Oprichting van Mestne Revije d.o.o. en A Nous Province SAS.
Ongedaan maken van de verkoop van de participatie in A Nous
Paris SAS.
Verdere gedetailleerde toelichting bij de jaarcijfers is te vinden
op de website www.roularta.be/nl/beleggersinfo onder de rubriek
Financieel > Kwartaalinfo.
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28 MAGAZINES •

47 KRANTEN EN GRATIS BLADEN •
51 RADIO, TELEVISIE EN NIEUWE MEDIA •
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■ HET NIEUWSMAGAZINE

Het Knack-pakket biedt een drieluik aan informatie,
waarbij Knack staat voor ‘nieuws’, Weekend Knack voor
‘lifestyle’ en Focus Knack voor ‘entertainment’. Of het
nieuws 3 keer anders bekeken.

KNACK
Knack is het nieuwsmagazine van Nederlandstalig België. Het
blad verscheen meer dan 34 jaar geleden voor het eerst, aanvan-
kelijk als de Belgische tegenhanger van Time en Newsweek, Der
Spiegel, L’Express, Elsevier en andere internationale nieuwsma-
gazines, een fenomeen dat in België niet bestond. Zoals er trou-
wens ook geen Business Week en
geen Sports Illustrated bestond.
Roularta (stichter Willy De Nolf en
later zoon Rik De Nolf) had een
droom: een Newsweek, een Business
Week en een Sports Illustrated
maken voor België. Knack, Trends
en Sport Voetbal Magazine en in het
Frans Le Vif/L’Express, Trends/
Tendances en Sport Foot Magazine
zouden één na één gelanceerd wor-
den in het begin van de jaren ’70.
Knack heeft intussen een hele weg afgelegd. Onder de leiding
van de charismatische figuur Frans Verleyen die jammer genoeg
te vroeg is overleden (in 1999) verwierf het blad geleidelijk aan
autoriteit en kreeg het een zeer ruime verspreiding. Knack is
meer geworden dan een nieuwsmagazine. Het is een wekelijks
pakket informatie dat bestaat uit verschillende volwaardige bladen.
Weekend Knack is het lifestyleblad dat in België toonaangevend
is op het vlak van mode, interieur, reizen, gastronomie, ...

Focus Knack is een compleet entertainmentmagazine met alle
televisieprogramma’s en met nieuws over de wereld van de
kunst, de film, de muziek, het theater, ...
De abonnees ontvangen daarbovenop elke maand MO*, een
magazine met een globale visie en een bijzondere aandacht voor
de ontwikkelingslanden.
Knack verzorgt op een bijzondere wijze de dialoog met de lezer.
De Knack Club telt tienduizenden leden die allerhande voor-
delen genieten, korting krijgen op toegangskaarten, uitgenodigd
worden op culturele evenementen, ...
Knack neemt verder het initiatief voor een waaier aan pluspro-
ducten zoals boeken, magabooks (reizen, recepten), cd’s, dvd’s, ...
die tegen interessante voordeelprijzen aan de lezers worden aan-
geboden.
Knack bereikt met een netto betaalde oplage van ruim 122.350
exemplaren (waarvan 105.000 abonnees en de rest losse ver-
koop) 600.000 lezers (CIM). Dit betekent een penetratie van
bijna 15 % bij de bevolking van 14+.Ter vergelijking: in Frankrijk
halen alle nieuwsmagazines samen (L’Express, Le Point, Nouvel

Observateur, Marianne, ...) ongeveer
10 %.

WEEKEND KNACK
Het lifestylemagazine Weekend
Knack is zeer belangrijk geweest
voor de ontwikkeling van Knack.
Weekend Knack heeft meer aan-
dacht voor de goede kanten van het
leven: stijlvol wonen en leven, reizen
en rijden, eten en drinken, beauty en
wellness, ...

Weekend Knack wordt door iets meer vrouwen dan mannen gele-
zen (52-48), lezers en vooral dus lezeressen van niveau, en het blad
is dan ook duidelijk marktleider op het vlak van lifestylereclame.
Die zorgt ervoor dat de reclame-inkomsten van de vroegere ‘bij-
lage’ Weekend Knack belangrijker zijn geworden dan de reclame-
inkomsten van het nieuwsmagazine zelf. Anderzijds heeft
Weekend Knack ervoor gezorgd dat het nieuwsmagazine Knack
door evenveel vrouwen als mannen wordt gelezen.

MAGAZINES

STIMULEERT DE NIEUWE
WET ALLEEN MAAR  

DE ILLEGALE HANDEL?

■ DE NMBS NA VINCK
BEGINNEN NU DE PROBLEMEN?

■ STEF WAUTERS
‘VTM MAAKT HET NIEUWS, 
DE VRT HET JOURNAAL’

■ DOSSIER GEZONDHEID
DIABETES■ DIT WEEKEND: KNACK TV OP KANAAL Z

Weekblad 35e jaargang nr. 9 van 2 tot 8 maart 2005 - België - € 3,60 -  ISSN. 0772-3210 - www.knack.be
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HILARY
MILLION DOLLAR BABY
IN DE RING MET

EN CLINT EASTWOOD
SWANK

AMERIKA

DE EBURONEN
STUDIO BRUSSEL

ONTDEKT

FREEBEE

HET BEEST IN
ADMIRAL

Het pakket Knack,
Weekend Knack en

Focus Knack.

Knack is meer dan een 
nieuwsmagazine. Het is een
wekelijks pakket informatie 
dat bestaat uit verschillende
volwaardige bladen.
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De redactie van Weekend Knack geeft 6 keer per jaar een speciale
editie over mode uit en 4 keer per jaar een speciale editie 
over wonen; echte stijlbijbels met een volume van 200 tot 300 
bladzijden.
Daarenboven verschijnen jaarlijks een aantal magabooks: 4 keer
per jaar recepten, citytrips, .... Deze luxe-uitgaven worden apart
verkocht en aan de Knack-lezers aangeboden tegen een speciale
prijs. Nieuwe initiatieven die zorgen voor een nieuw groeisegment.

FOCUS KNACK
Een wekelijks entertainmentmagazine van 100 bladzijden met
informatie over film, muziek, kunst en andere vormen van cul-
tuur naast de complete televisieprogramma’s.
Focus Knack is op korte tijd uitgegroeid tot hét richtinggevende
magazine voor film en cultuur. Het maakt het Knack-aanbod vol-
ledig. Deze complete cocktail zorgt ervoor dat Knack een nieuw,
jonger publiek aantrekt.

KNACK-CARTOONIST GAL WINT PRIJS VOOR 
MENSENRECHTEN 2004

De Liga voor Mensenrechten reikt deze prijs jaarlijks uit aan
een verdienstelijke persoon of vereniging. Gal, de huis-
cartoonist van het weekblad Knack, wordt in de bloemetjes
gezet wegens zijn „kwaliteiten als kunstenaar en democraat”.
„Gal is een kunstenaar met oog voor subtiele details en
humor. Als kunstenaar én als burger heeft hij de thema’s 
oorlog, verdrukking, racisme en milieuverloedering nooit
geschuwd. Het zijn vooral die democratische kwaliteiten die
wij willen erven”, aldus Jos Vander Velpen, voorzitter van 
de Liga.
De Prijs voor Mensenrechten 2004 moet het hele oeuvre van
Gal in de kijker zetten. Op zondag 12 december 2004 werd 
de prijs uitgereikt in de Muntschouwburg in Brussel. 
De tekenaar ontving een kunstwerk van de hand van Hans
Claus, die verbonden is aan de Liga voor Mensenrechten. 
Vorig jaar won de Brugse gevangenisbewaarder Willy
Derveaux de Prijs voor Mensenrechten.
Gal won in 2004 al de BeNe-prijs voor het beste cartoonwerk
uit België en Nederland en de Belgische PCB-prijs (Press
Cartoon Belgium).

KNACK WINT ‘MEDIALEEUW’

In het voorjaar van 2004 werd deze nieuwe persprijs uitge-
schreven om betere informatie over Brussel in de Vlaamse
pers aan te moedigen. De prijs bestaat uit een originele
sculptuur van Tom Frantzen en een bedrag van 5.000 euro.
De Vlaamse Club voor Kunst, Wetenschap en Letteren,
zoals ze voluit heet, is een pluralistische culturele 
vereniging die in 1923 werd opgericht door een aantal
Vlaamse intellectuelen waarvan August Vermeylen, Herman
Teirlinck en Frans Van Cauwelaert de bekendste waren. 
De club telt momenteel zo’n tweehonderd leden en komt
wekelijks samen.
De jury heeft de prijs toegekend voor het prachtige Brussel-
nummer van 7 april 2004. Onze hoofdstad werd daarin op
een zeer aantrekkelijke, levendige en gevarieerde manier 
gepresenteerd, zowel in Knack zelf als in Weekend Knack en
Focus Knack.

KNACK-GRAFICI WINNEN HENRY VAN DE VELDE PRIJS

De Henry Van de Velde Prijzen zijn de belangrijkste design-
prijzen van Vlaanderen, en ook in het buitenland winnen ze
aan prestige. Voor de prijs voor jong talent geldt dat je 
minstens vier jaar afgestudeerd moet zijn en dat je in 
maximaal tien jaar een homogeen, zij het vernieuwend oeuvre
hebt opgebouwd. Criteria waaraan het grafisch-ontwerpers-
duo Tim Oeyen (° 1971) en Sanny Winters (° 1975) met
verve beantwoordde. Het tweetal laat zich naar eigen zeggen
inspireren door het dadaïsme, de Amerikaanse graficus Paul
Rand en de vader van Nijntje, Dick Bruna. Directe, frisse en
toegankelijke communicatie, letterbeelden met een inhoud en
een duidelijke boodschap zijn hun handelsmerk. Zij hebben
Weekend Knack volledig gerestyled en enkele maanden 
geleden ook Knack zelf.

TRENDS/TENDANCES-JOURNALISTEN 
IN DE BLOEMETJES GEZET

Citigroup kent de ‘Prix pour Talents Journalistiques’ toe 
aan twee Belgische en één Luxemburgse journalist. 
Voor België gaat het over Hans Brockmans (Trends) 
en Ariane Petit (Trends/Tendances).
Hans Brockmans werd de Nederlandstalige laureaat dankzij
zijn artikels ‘De verdwijntruc met een staalfabriek (Duitse
staalfabriek verhuist bout voor bout naar China)’ en ‘In het
spoor van de namaak-maffia (België: draaischijf van de 
handel in namaak)’.
Ariane Petit werd bekroond voor haar artikels ‘Spécial Chine –
300 millions de clients à conquérir. Devez-vous avoir peur de
la Chine?’ en ‘Les secrets de la secte mondiale du kit (IKEA
fête ses 20 ans en Belgique)’.
Bovenop de geldprijs van 2.000 euro, worden de laureaten
uitgenodigd om deel te nemen aan een internationaal 
seminarie in de universiteit van Columbia (NY, VS) samen
met collega-journalisten uit 20 andere landen, academici,
mediaspecialisten, kaderleden en beslissingsnemers en ver-
tegenwoordigers van officiële instanties. 
Op het programma staan o.m. bezoeken aan FMI, NYSE, 
CNN Financial News, Wall Street Journal en Bloomberg
Business News.

[ AC T I V I T E I T ENV ERS L AG ]
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■ LE NEWS

Le Vif/L’Express, het wekelijkse nieuwsmagazine voor de
Belgische Franstalige markt, is – samen met Weekend 
Le Vif/L’Express en Télévif – een compleet newsmagazine
dat alle facetten van de Belgische en internationale 
actualiteit belicht.

LE VIF/L’EXPRESS
Le Vif/L’Express is de Franstalige tegenhanger van Knack. Le Vif
startte in 1983 maar wordt al bijna 20 jaar in samenwerking met
de Franse groep L’Express uitgegeven. Deze samenwerking zorgt
voor internationale berichtgeving van de hoogste kwaliteit in
combinatie met professioneel journalistiek werk van de eigen
Belgische redactie.
Le Vif/L’Express haalt dezelfde penetratie als Knack in
Vlaanderen: een netto betaalde oplage van 82.500 exemplaren en
466.000 CIM-lezers.

De inhoud van Le Vif/L’Express is totaal verschillend van die
van Knack hoewel beide redacties collegiaal samenwerken 
in het Brussels Media Centre, waar ze samen met de andere
redacties van de Roularta-groep kunnen gebruik maken van
informatica-, research- en documentatienetwerken die met
elkaar verbonden zijn.
De twee nieuwsmagazines werken af en toe samen in het kader
van nationale enquêtes en journalistieke themadossiers.

WEEKEND LE VIF/L’EXPRESS
Toen in 1986 een akkoord werd gesloten met L’Express ten tijde
van de Frans-Britse Sir Jimmy Goldschmitt, werd meteen ook
het lifestylemagazine gelanceerd als wekelijkse bijlage.
Net als Weekend Knack in Vlaanderen zou Weekend Le Vif/
L’Express uitgroeien tot een volwaardig magazine dat toonaan-
gevend is op het vlak van mode en design. Het is complementair
aan het nieuwsmagazine en zorgt er ook voor dat Le Vif/
L’Express in Franstalig België hetzelfde evenwicht tussen man-
nelijke en vrouwelijke lezers bereikt als Knack in Vlaanderen.
Ook Weekend Le Vif/L’Express maakt jaarlijks 6 nummers over
mode en 4 nummers over wonen, maar door de verschillende
mentaliteit, smaak en geaardheid is hier geen sprake van uitwis-
seling met Weekend Knack en wordt alle materiaal authentiek
door de Franstalige redactie gecreëerd.
Geleidelijk aan groeit er echter een belangrijke vorm van
samenwerking met de Franse uitgaven van de Roularta-groep:
Maison Française, Maisons Côté Sud, Côté Ouest en Côté Est
enerzijds en Weekend Le Vif/L’Express anderzijds wisselen
steeds meer materiaal uit. Zo krijgt de lezer reportages van top-
kwaliteit aangeboden.

TELEVIF
Een handig tv-magazine met alle televisieprogramma’s zorgt
ervoor dat het aanbod van Le Vif/L’Express compleet is.
Een uiterst actieve Vif Club zorgt voor tal van initiatieven die
speciaal voor de lezers worden georganiseerd en die telkens extra
voordelen opleveren: lezersreizen, rendez-vous met topfiguren
uit de modewereld en de culturele wereld, kortingen op
toegangsprijzen, ...

REFERENCES
Het pakket Le Vif/L’Express is compleet met Références, de 
jobkrant die wordt uitgegeven i.s.m. Le Soir en Trends en die een
dominante positie heeft op de Belgische markt.

LE VIF 23e ANNÉE N°11 L’EXPRESS  
N° 2802 HEBDOMADAIRE  3,20 €
18 AU 24 MARS 2005

A.-M. Lizin
La faute

p.21

La folie
Da Vinci

Code
p.38

L’appel
au secours
L’appel
au secours
infirmièresinfirmières

p.42des

PROGRAMMES 
DU 8 AU 14 JANVIER

3e CAHIER DU VIF/L’EXPRESS
N° 1 DU 7 JANVIER 2005

Ne peut être vendu séparément.
Est compris dans 

le prix du Vif/L’Express.

pages 61 à 63
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En automne 2000, lorsque Tom Cruise
tombe amoureux de Penélope Cruz sur

le tournage de «Vanilla Sky» (que diffu-
se RTL-TVI, jeudi à 20.15), il catapulte la

belle Hispanique au rang des actrices
les plus épiées du monde. Mais la

Madrilène a continué son itinéraire en
toute liberté, alternant films indépen-

dants et superproductions, passant
d’un continent à l’autre. Séparée du

comédien, en mars dernier, l’égérie de
Pedro Almodõvar a retrouvé le bonheur

dans les bras de Matthew
McConaughey. Lire en page TV 45.

Penélope CruzPenélope Cruz
«Je ne suis pas 
une séductrice»
«Je ne suis pas 
une séductrice»

Je suis dans le théâtre depuis
que je suis toute petite puis-
que mes parents sont comé-
diens. Donc j’ai un peu ça
dans l’âme. Je pense que ça
ne doit pas être évident si les
parents ne suivent pas… Il
n’y a pas de statut d’artiste,
donc t’es chômeur ou tu tour-
nes, point. C’est un rêve au-
quel tu offres ta vie. C’est

une option de vie, de laquelle j’aimerais me distancier un

peu. Mais je pense toujours que le théâtre est la meilleure

arme pour dire les choses, dire ce qui nous touche, nous

émeut ou nous révolte dans la vie.

Mon premier emploi. Deux expé-
riences ont marqué le début de ma
vie professionnelle. Après deux can-
dis en médecine et mon service mili-
taire, j’ai commencé à travailler.
D’abord, dans un call center où,
quatre heures par jour, je passais
des coups de téléphone afin d’obte-
nir des rendez-vous pour des ven-
deurs d’encyclopédies. Ensuite, six
mois plus tard, j’ai été engagé à la
Royale Belge où, après six mois de
formation, je suis devenu inspec-
teur-groupe chargé d’aider le ré-
seau de courtiers de la Royale à in-
former la clientèle sur les plans de
prévoyance pour entreprises.

Mon premier salaire. Je recevais
225 FB de l’heure pour les appels
dans le cadre du call center. C’était
en 84. Mon salaire de départ à la
Royale belge était de 65 000 FB
bruts par mois, plus un certain nom-
bre d’avantages (véhicule, assuran-
ce-groupe, frais de représentation).

Mes premiers acquis profession-
nels. Je cite ces deux expériences

professionnelles
car elles m’ont
chacune marqué
pour des raisons
différentes. Mon
passage dans ce
call center m’a
appris la persévérance : parfois en

quatre heures de temps, je n’obte-

nais aucun rendez-vous, alors que

je ne me débrouillais pas mal. Dans

ces circonstances, il faut pouvoir se

motiver et garder confiance. Je suis

très attentif à cet aspect-là des cho-

ses aujourd’hui. Pour ce qui est de

la Royale Belge, j’ai été très agréa-

blement surpris et frappé par le

soin que cette grande entreprise

portait à la formation de son per-

sonnel. Pas question d’envoyer un

de ses représentants chez un client

sans un solide bagage. Cette philo-

sophie, j’essaie de l’appliquer à

l’égard de mes collaborateurs.

Propos recueillis

par Nathalie Cobbaut

Caroline
17 ans
Humanités artistiques à l'Athénée de Huy

Marie
18 ans
Comédienne amateur

ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ DE UNIQUE INTÉRIM

Depuis un an et demi, je suis
en humanités artistiques ; j’ai
décidé de faire ça parce que
j’adore la scène, et que je suis
vraiment très motivée pour
m’engager dans cette voie. Je
me fous du regard des au-
tres, de ce qu’ils peuvent pen-
ser à propos de ce que je
veux faire. Mes parents m’en-
couragent et leur soutien

m’aide énormément. Je crois que si on a vraiment envie

de faire quelque chose, il ne faut pas écouter les autres. Si

on est vraiment motivé, on peut y arriver… C’est une ques-

tion d’envie.

TÉMOIGNAGES

Yvan Dierckxsens

CARRIÈRES Pour qui déborde de créativité, l'art est un domaine de
prédilection. Encore faut-il y trouver sa voie. Illustration lors d’une visite au
premier Salon du futur étudiant en arts de la scène. THOMAS-PIERRE GÉRARD

mon premier salaire...

La passion des arts
comme seule arme

DOSSIER  

I nterprétation, réalisation,
scénographie, régie… Les
orientations ne manquent

pas pour qui souhaite suivre une
formation en arts de la scène, et
toutes ces formations étaient re-
présentées un samedi de la fin fé-
vrier, à Bruxelles, à la Maison de
la Bellonne, par diverses écoles
du pays, classiques ou plus origi-
nales, publiques ou privées…

Une question etait sur toutes
les lèvres des visiteurs : en priori-
té, comment pouvoir accéder à
ces formations - à l'accès souvent
soumis à un examen d'entrée - et,
une fois dedans, arriver jusqu'au
terme d'enseignements souvent
si contraignants ? Comment tenir
le coup, lorsque l'on doit suivre
des répétitions, effectuer des tra-
vaux de groupe ou partir en tour-
nage, mais qu'il faut aussi assu-
mer un loyer, diverses charges,
son alimentation ? Comment, en-
fin, affronter le regard de son en-
tourage, de ses parents, qui
voient d'un mauvais œil leur pro-
che s'adonner à des occupations
de « saltimbanque » ?

Une seule réponse : la moti-
vation, seul moyen de franchir
les obstacles qui jonchent le long
parcours des candidats comé-
diens, réalisateurs, régisseurs,
metteurs en scène ou autres scé-
nographes. Comme le confie
Lassaâd Saïdi, directeur et fonda-
teur de l'école éponyme, quand
quelqu'un est décidé et motivé à fai-
re ce métier, il finira par le faire.
L'opinion est étayée par François
Smits, coordinateur de la section
cinéma à l'Inraci (Ecole supérieu-
re bruxelloise) : Les difficultés
sont de plusieurs ordres ; d'abord
liées à la personne même, puisqu'il
s'agit d'un choix à faire. Nous es-
sayons donc de faire découvrir à
l'étudiant un maximum d'orienta-
tions (parmi les sections propo-
sées), afin qu'il puisse choisir en

connaissance de cause. Il y a aussi
les difficultés financières, qu'on es-
saye de surmonter notamment en
proposant des prêts, ou en fournis-
sant le matériel via les « Ateliers de
l'Inraci », qui servent d'atelier de
production pour les étudiants, et
réduisent ainsi les coûts. Mais, en
définitive, la clé de la réussite, c'est
de faire ce qu'on a envie de faire.

On le voit, la réussite de la

formation est affaire de motiva-
tion, et de travail. Mais après,
une fois lancé sur le marché -
bien qu'atypique en ce domaine -
de l'emploi ? L'étudiant serait-il
laissé à lui-même, confronté à
une réalité qui lui échappait jus-
qu'alors ? Luc Van Grunder-
beeck, professeur d'interpréta-
tion dramatique à l'IAD (école su-
périeure artistique de Louvain-la-
Neuve), laisse entrevoir des pis-
tes : Comment aider les étudiants
? En ne trichant pas avec eux, en
étant très exigeant dans la forma-
tion, pour leur donner le bagage le
plus conséquent pour l'avenir.
Dans le courant des études, il faut
toujours leur dire que le métier
d'artiste est compliqué.

Et il n’est pas sans débou-
chés ... Exactement. Heureuse-
ment, aujourd'hui, il y a plein de
débouchés dans le domaine des
arts de la scène, plein de métiers
connexes pour gagner sa vie. Dans
l'enseignement, le cinéma ou le

théâtre, mais aussi le son et l'ima-
ge en général, le monde associatif
et/ou culturel, l'événementiel, voi-
re les relations publiques en entre-
prise ! 80 à 90% des élèves qui sor-
tent actuellement de notre forma-
tion travaillent autour du théâtre.
Cela reste un métier artistique, im-
palpable, mais la ferveur comble
tous les manques. Les gens qui veu-
lent faire ça, s'ils ne peuvent pas le
faire, le regrettent toute leur vie.

Quant à la journée d’infor-
mation elle-même, elle semble
avoir dépassé toutes les espéran-
ces, tant de l'avis des organisa-
teurs que de celui des visiteurs,

d'ailleurs bien plus nombreux
que prévu et venus des quatre
coins de la Communauté françai-
se.

Pour Didier Debacker, qui a
coordonné le salon, cette réussite
peut s'expliquer notamment par
le fait que les écoles étaient très
demanderesses d'un tel événe-
ment, bien qu'il s'adresse à une ni-
che très particulière. Les étu-
diants ont pu faire leur marché, le
marché de la conscience artistique.
Et ce n'est qu'une épure des prochai-
nes éditions, qui seront encore plus
sérieuses, pour l'organisation, et
encore plus festives, pour le conte-
nu. Plus fournies, aussi, en y inté-
grant les académies, en présentant
divers travaux des écoles, toujours
dans le but d'atteindre un pluralis-
me maximal.

Un dernier conseil pour les fu-
turs étudiants ? Etre passionné, se
remettre perpétuellement en ques-
tion, et rester humble. Un comé-
dien est un perpétuel étudiant, qui
apprend toujours. ❚

L’outplacement
sous la loupe
Selon une vaste étude,
la transition de carrière
touche un public plus jeune.  PAGE 6

J’ai connu beaucoup d’étudiants
qui souffraient réellement des
maigres conditions de vie que
leur imposait leur formation artis-
tique, nous confie Jean Lefébu-
re, ancien professeur de l’Insas
(école supérieure artistique, si-
tuée à Bruxelles). Le constat est
inéluctable : la clé de la réussite
d’études en arts de la scène sem-
ble être la motivation, mais la
passion a souvent ses limites
que la réalité transcende, et
l’étudiant actuel, fût-il débor-
dant d’ardeur et de créativité,
ne peut vivre d’amour (de la scè-
ne) et d’eau fraîche…

C’est à partir de cette réflexion
que Jean Lefébure a créé cette
année la Fondation l’Estacade,
qui propose à tous les étudiants
en arts de la scène de leur four-
nir diverses aides. Des aides fi-
nancières, bien sûr, mais aussi
sociales (comme l’accompagne-
ment administratif) ou médica-
les – un étudiant autonome ne
peut pas toujours accéder aux
soins dont il a besoin. Un sou-
tien logistique également, en
proposant des prêts de matériel
ou de lieux de travail aux étu-
diants qui en motivent la de-

mande. Et cela va jusqu’à l’aide
juridique, si besoin en est, ou le
renseignement de réseaux de
professionnels qui peuvent con-
seiller, aider ou soutenir les étu-
diants.
L’Estacade est co-présidée par
Gérard Lambert, par ailleurs di-
recteur de la Haute école Fran-
sisco Ferrer à Bruxelles. Ce der-
nier limite modestement son
rôle : Je peux apporter mon expé-
rience, aider les gens à surmonter
des difficultés que j’aie rencontrés
moi-même dans ma carrière, et
ainsi leur éviter de longs détours
inutiles dans les méandres de l’ad-
ministration. Mais nous ne pour-
rons pas tout assumer, donc
nous travaillerons en articulation
avec les services sociaux des éco-
les.
Pour Jean Lefébure, L’Estacade
est là pour aider des étudiants et
des talents à pouvoir poursuivre
leur formation jusqu’au bout, et
ultérieurement pour faciliter leur
intégration dans les milieux pro-
fessionnels. Une manière de pal-
lier aux manquements des insti-
tutions compétentes ?

T.-P. G.

Renseignements : www.estacade.be

Le télétravail
à domicile
Dans un livre paru récemment,
Frédéric Robert se penche
sur le télétravail. Entretien. PAGE 6

Le premier Salon du futur étudiant en arts de la scène a pu répondre aux interrogations des jeunes.. et de leurs parents. Photos D. Duchesnes.

8.897
offres d’emploi sur

www.references.be

« En définitive,
la clé de la réussite,
c'est de faire
ce qu'on a envie
de faire »

« Un comédien
est un perpétuel
étudiant,
qui apprend
toujours »

Coup de pouce aux artistes

Le partenaire
de votre carrière
Tél. : 02-225.55.55

Semaine 13/2005

INTERVIEWS
Ozwald Boateng
Neil Barrett
Agatha Ruiz de la Prada
Peter Goossens

CHRIS CORNER (I AM X)

SPÉCIAL

HOMME
MODE, BEAUTÉ, ACCESSOIRES...
TOUTES LES TENDANCES DE L’ÉTÉ

POSE EN EXCLUSIVITÉ 
POUR WEEKEND

2e CAHIER DU VIF/L’EXPRESS N° 12 DU 25 - 31 MARS 2005 NE PEUT ÊTRE VENDU SÉPARÉMENT EST COMPRIS DANS LE PRIX DU VIF/L’EXPRESS

Het pakket Le Vif/L’Express, Weekend Le Vif/L’Express, 
Télévif en Références.
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■ HET BUSINESSNIEUWSMAGAZINE

Trends wordt door Roularta uitgegeven in het Nederlands
en in het Frans. Elke week samen met Cash, het magazine
voor de belegger.

TRENDS EN TRENDS/TENDANCES
Trends is in 2005 30 jaar op de markt en bereikt als business-
nieuwsmagazine meer dan 232.000 lezers met een netto betaalde
oplage van 38.900 exemplaren. Dat is het dubbele van zijn colle-
ga FEM Business in Nederland. Wellicht komt dit door de zeer
gevarieerde aanpak van de redactie die aandacht heeft voor
macro-economische problemen, maar nog veel meer voor de
businessactiviteit in eigen land, steeds in relatie met de interna-
tionale context. Trends toont de mensen achter de cijfers, verha-
len uit het leven gegrepen die telkens een voorbeeld kunnen zijn
voor de zakenman. Aanschouwelijk onderricht want men leert
uit de successen en uit de mislukkingen. Trends volgt de actua-
liteit op de voet en is vooral boeiend omwille van zijn interessan-
te nieuwsgaring in alle sectoren.
Roularta is ook uitgever van de Trends Top-boeken, cd-rom en
internetsite die alle cijfergegevens aanreikt van de (meer dan
30.000) Belgische ondernemingen. Deze unieke schat aan infor-
matie maakt allerlei analyses mogelijk zodat het weekblad
Trends geregeld kan uitpakken met interessante rankings. De 200
grootste groeiers in de categorieën kleine, middelgrote en grote
ondernemingen worden per provincie gepubliceerd.
Trends organiseert daarenboven de dialoog met en tussen deze
ondernemers: in elke provincie worden regelmatig bijeen-
komsten van de Trends Gazellen georganiseerd. Het zijn ont-
moetingsplaatsen voor de meest dynamische elementen uit het
economische leven in Vlaanderen en Wallonië.
Trends biedt de lezer ook een belangrijk pakket informatie over
lifestyle en entertainment: selecties van boeken, films, culturele
events en gewaardeerde wekelijkse rubrieken over auto’s, gastro-
nomie en golf. Naast het nieuws en de achtergrondinformatie (via
de rubrieken Briefing en Focus) geeft Trends ook wekelijks een
pak praktisch advies. In de rubriek Strategie worden wekelijks
nieuwe zakenideeën gesignaleerd, e-trends, ... De rubriek Fortuin
brengt dan weer praktische informatie voor de persoonlijke
financiën van de lezer.

CASH
Bij de wekelijkse Trends hoort de wekelijkse Cash: sinds februa-
ri 2004 ook als magazine uitgegeven, een volwaardig blad voor de
belegger, met in de eerste plaats aandacht voor aandelen op de

beurs, maar ook voor alle mogelijke andere beleggingsvormen.
Cash heeft een aparte redactie die ook een belangrijke rol speelt
als centrale informatiecel waarop andere bladen van de groep
een beroep kunnen doen. Deze ‘financiële’ cel publiceert twee-
maal per week de nieuwsbrief Inside Beleggen (in het
Nederlands en het Frans), brengt regelmatig boeken op de
markt, organiseert seminars en levert ‘geld-dossiers’ aan de 
andere nieuwsmagazines van de groep. De financiële cel van
Cash en Inside Beleggen zorgt ook voor beurscommentaren op
de business-tv-zender Kanaal Z/Canal Z.

ca
shwww.trends.be
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Trends en Cash: wekelijks op donderdag.

www.cash.be

3 
M

AA
RT

 2
00

5 
/ 

NR
 9

KURT MOONS (BRANTANO)   
“Ondanks mislukking in Nederland willen
we toch een Europese speler worden”

p.10 AUTOVERZEKERING  
Steeds meer voordelen voor chauf-
feurs met een onberispelijk rijgedrag

p.44

p.18 en 40

DE JUISTE KLIK :
BESPAAR GELD
VIA INTERNET !

c  sh
DE JUISTE KLIK :
BESPAAR GELD
VIA INTERNET !

DOSSIER : KOPEN EN BELEGGEN OP HET NET
• LES VALEURS FINANCIÈRES DOMINENT
• FORTIS EST LE POIDS LOURD ABSOLU
• LE NOUVEAU VENU BELGACOM SÉDUIT

+ FICHES COMPLÈTES «JOURNÉE DE L’ACTION»

www.cash.be
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p.18

ENQUÊTE EXCLUSIVE

LES VALEURS
BELGES

LES PLUS
POPULAIRES

+ FICHES COMPLÈTES «JOURNÉE DE L’ACTION»

LES VALEURS
BELGES

LES PLUS
POPULAIRES

Trends geeft de lezer een 
kennisvoorsprong en verbreedt
tegelijk de visie op het hedendaagse 
ondernemen. Elke week opnieuw. 

[ AC T I V I T E I T ENV ERS L AG ]
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■ HET SPORTNIEUWSMAGAZINE

Sport Voetbal Magazine bezet door zijn formule en
periodiciteit een unieke plaats op de Belgische tijdschriften-
markt. Het nieuwsmagazine van de sport groeide in de loop
der jaren uit tot een autoriteit in de sportwereld.

SPORT VOETBAL MAGAZINE N/F
Het nieuwsmagazine van de sport, Sport Voetbal Magazine (N)
en Sport Foot Magazine (F), bestaat in 200525 jaar en bewijst dat
een nieuwsmagazine voor de sport even noodzakelijk is als een
algemeen en een businessnieuwsmagazine. Sport Magazine
bereikt vandaag een jong en bijzonder geïnteresseerd publiek.
Alle lezersonderzoek wijst op het uitzonderlijke fenomeen dat
het blad werkelijk van A tot Z, van de eerste tot de laatste blad-
zijde door de lezers wordt ‘geconsumeerd’. Sportnieuws is voor
de liefhebber duidelijk bijzonder boeiende lectuur.
Het blad wordt verrijkt met prachtige kleurenreportages en ge-
realiseerd door een gemengde Nederlands-Franstalige redactie
en een tweehoofdige hoofdredactie (N/F) die zorgt voor de juiste
accenten van elk blad.
Naast voetbal (75 %) is er ook wekelijks aandacht voor de grote
evenementen op elk sportvlak. Wekelijkse digest-rubrieken over
basketbal, volleybal, tennis, wielrennen en autosport naast het
globale sportoverzicht, zorgen ervoor dat de lezer op elk terrein
mee is. In functie van de actualiteit publiceert Sport Magazine
Wielerspecials, EK-, WK-Specials, ...
Sport Magazine maakt deel uit van de combinatie Be in the
News. Met een netto betaalde oplage van 62.000 exemplaren
(prijs per nummer: 2,50 euro), en meer dan 442.000 lezers met
een jong profiel van hoog niveau bereikt men complementair aan
de andere nieuwsmagazines (na ontdubbeling) een zeer interes-
sant deel van de bevolking.

BE IN THE NEWS

Roularta groepeert de 6 Belgische nieuwsmagazines Knack, 
Le Vif/L’Express, Trends, Trends/Tendances, Sport Voetbal/
Sport Foot Magazine in de reclamecombinatie ‘Be in the News’. 
Het blijft voor Roularta een uitdaging om deze combinatie als de
kwalitatief meest hoogstaande en meest efficiënte advertentie-
combinatie op de Belgische mediamarkt aan te bieden. 
Het komt erop aan deze boodschap duidelijk naar de markt over
te brengen. Adverteerders en mediaplanners hebben er alle
belang bij.

NEWS TEN

In 2004 lanceerde Roularta de formule ‘News Ten’.
Een campagne van 10 advertenties in de 6 Belgische nieuws-
magazines heeft een veel groter en kwalitatief interessanter bereik
dan om het even welk ander alternatief. De prijs per contact is
onklopbaar. Roularta besliste voor het eerst in zijn geschiedenis
25% korting toe te staan op een magazinecombinatie. 
De kwaliteit en de levensduur van een kleurenadvertentie in een
magazine zijn absoluut sterker: er is geen efficiëntere manier om
de betere doelgroepen in dit land te bereiken.
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Timmy Simons
‘Club Brugge is een geoliede machine, de 
nationale ploeg een som van individualisten.’

REPORTAGE: RC Genk doorgelicht

Timmy Simons
Tussen Brugge en Brussel
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van Jean-Marie Leblanc ● Interview met Alessandro
Petacchi  ● De twintig beste Tourrenners aller tijden
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■ DE SENIORENMAGAZINES IN EUROPA

Met partner Bayard Presse werkt Roularta aan de uitbouw
van een internationale groep gespecialiseerde bladen voor
de senioren.

PLUS N/F, PLUS NEDERLAND, VI OVER 60, LENZ
In België is de oplage van Plus recent flink gestegen tot ongeveer
124.000 exemplaren. In Nederland haalt Plus bijna 300.000 exem-
plaren nettoverspreiding en is het het grootste maandblad van
Nederland geworden. In 2003 werd Plus uitgeroepen tot magazi-
ne van het jaar in Nederland. In Noorwegen blijft Vi over 60
doorgroeien. Hier wordt een oplage van bijna 100.000 exempla-
ren gerealiseerd. Vi over 60 was in 2003 het ‘Magazine of the
Year’ in Noorwegen.
En ook Lenz haalt in Duitsland een voor Duitsland nu al respec-
tabel niveau: bijna 400.000 exemplaren oplage na de fusie met
Frau im Leben. Roularta en Bayard Presse hebben ervoor geko-
zen om de titel in samenwerking met de groep Weltbild verder te
ontwikkelen en meteen alle kansen op succes te geven.
De Duitse markt is de grootste van Europa en door het bunde-
len van krachten is Lenz meteen een titel geworden met een vol-
doende sterke basis die een intrede op de Duitse advertentie-

markt mogelijk maakt. De internationale samenwerking tussen
de verschillende bladen geeft de redacties een schat aan illustra-
tiemateriaal, reportagemateriaal en dossierkennis.
De lezer krijgt een bijzonder aantrekkelijk blad gepresenteerd
met een maandelijkse dosis zeer interessante en nuttige, prak-
tisch bruikbare informatie.
De doelgroep van de 50-plussers werd jarenlang onderschat. Nu
blijkt dat wij te maken hebben met het snelst groeiende segment
van de bevolking, met de sterkste koopkracht, de meeste vrije
tijd en een bijzondere honger naar bruikbare informatie.
Roularta/Bayard Presse heeft in de voorbije 15 jaar een speci-
fieke knowhow opgebouwd op het vlak van service verlenen aan
en benaderen van deze doelgroep. Met de verschillende direct-
marketingtechnieken wordt het abonnementenbestand stelsel-
matig uitgebouwd.

De losse verkoop, die aanvankelijk minder belangrijk was, is de
laatste jaren toch beginnen groeien: nu al 10 à 15%.
De lezers van de seniorenmagazines zijn bijzonder interactief
bezig met hun blad. Zij gaan in op de vele interessante aanbie-
dingen: lezersreizen, lezershappenings, ...
De dialoog met het blad is zeer intens; de redacties hebben een
speciale dienst voor het beantwoorden van de vele vragen en
lezersbrieven en vervullen enthousiast de rol van ombudsman.

april 2004  nr 4
jaargang 15 / maandblad / € 3,75 

www.plusmagazine.nl
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zomercursussen

Wat kunnen we ermee?

Bel & Win
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Ellen Vogel:
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‘Ik ben een laatbloeier’
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■ HET MAGAZINE VAN DE ENTREPRENEUR

Bizz is het maandelijkse, praktische businessblad voor
jonge ondernemers, kaderleden en mensen met een
zelfstandig of vrij beroep.

BIZZ
Het maandblad Bizz (N/F) is een zakenblad dat zich ent op het
model dat in de Angelsaksische wereld wordt omschreven als
‘How to’. Het magazine ziet het als zijn roeping om de actualiteit
te ontcijferen en om te zetten in écht nuttige informatie waar de
lezer mee aan de slag kan. Deze praktische informatie schrijven
de Bizz-journalisten op maat van het individu.
Over mannen en vrouwen die op zoek zijn naar concrete tips en
adviezen om zich te ontplooien in hun professionele activiteiten,
welke die ook zijn.
Bizz heeft een heus communicatieplatform ontwikkeld voor en
met zijn lezers. Overal in Bizz vindt de lezer de mogelijkheid om
met journalisten, auteurs en mensen of organisaties die Bizz
behandelt, in contact te komen.
Bizz is een magazine dat oog heeft voor het evenwicht tussen
werk en vrije tijd, voor de wijze waarop iedereen erin slaagt zijn
leven te doen werken en zijn werk te doen leven.
www.bizzmagazine.be is een aanvulling op het tijdschrift.
De lezers kunnen er de inhoud van het recentste nummer bekij-
ken en artikels uit vorige nummers opzoeken. Ze kunnen er ook
regelmatig deelnemen aan de enquêtes die Bizz organiseert.
Bizz bereikt met een oplage van 24.500 exemplaren 142.000
(CIM-)lezers.

■ HET COUNTRY MAGAZINE

Nest is een country magazine over wonen en leven buiten 
de grote stad. Voor mensen die positief ingesteld houden 
van deze wereld.

NEST
Nest is het country magazine voor mensen die houden van het
buitenleven. Nest is een uniseks leef- en woonblad met 5 grote
redactionele pijlers: huis&tuin, spijs&drank, country living,
hobby, natuur&wellness. Voor wie belang hecht aan wat dichtbij
is en waardevol. Voor wie zorgzaam omgaat met mensen en met
zijn leefomgeving.

Nest is gericht op mensen die zich op een moderne manier ver-
bonden voelen met de natuur rondom hen. Mensen die zich thuis
goed willen voelen en daarom de nodige aandacht schenken aan
de inrichting van hun woning. Mensen met een brede interesse
voor hun ‘leef’omgeving en dit vertalen naar de inrichting van
hun interieur, de stijl van hun tuin en hun gastronomische en toe-
ristische ontdekkingen.
Nest is een praktisch en upscale blad. Bij Nest komen dingen aan
bod die bereikbaar zijn. Nest staat dicht bij de mensen. Nest moe-
digt zijn lezers aan om het allemaal zelf uit te voeren met een
praktisch en uitneembaar ‘Doe’-katern en receptenfiches om te
klasseren en te gebruiken. Nest is dus een zeer concreet blad.
Nest inspireert en informeert.
Nest is een warm, menselijk en toegankelijk magazine, verschijnt
op 110.000 exemplaren en heeft, naast de losse verkoop, zo’n
85.500 abonnees.

H U I S & T U I N • S P I J S & D R A N K • C O U N T R Y L I V I N G • N A T U U R & W E L L N E S S • H O B B Y

16 receptenfiches • 4 kinderpagina’s • 4 pagina’s praktisch tuinieren • menu voor 7 dagen

GRATIS 500 entreekaarten 
voor de Gentse Floraliën

verf en kleur

Lentebloemen
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binnen

NIEUW voor en na

Voorjaar 
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gerookte vis • ovenschotels 
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Het klassieke landhuis

simpel koken

JAARGANG 4 • maart 2005 • NUMMER 19 • 3,50 EURO

Creatief met

Piet Raemdonck
loopt langs de IJzer

Het vakantiehuis van chef Ken Hom • Nieuw landhuis met oude materialen • De weelderige bloementuin

Speciaal nummer - NEST WONEN
Voorjaar 2005 - € 6,00

Deense fjord

Inspiratie zoeken op een
Toscaanse hoeve
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en buitendecoratie

Alle tinten groen 
in een Brugse tuin

Shopping
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special w o n e n
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op de Gentse Floraliën

Nest en de special Nest Wonen.
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HET MAGAZINE MET EEN NEUS VOOR UW ZAKEN

Het Eiland, Kinderen van Dewindt, The Office ...

De werkvloer inspireert tv-makers

B
IZ

Z 
N

R
. 5

5
•

M
A

A
R

T 
 2

00
5

- 
4 
€
 

• 
 W

W
W

.B
IZ

ZM
A

G
A

ZI
N

E.
B

E

springplank-
bedrijven

WIE GEEFT UW

CV VLEUGELS?

Exclusief
Apollo 13,

coach uw team
met een strip

LE MAGAZINE QUI SE MÊLE DE VOS AFFAIRES

Le saviez-vous ?
On peut s’assurer
contre la perte
de ses revenus !
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P.70 VACANCES
ET SI CELA SE
PASSE MAL  ?

P.56 PROVOC’
Y’EN A MARRE 
DES COACHS !

P.44 AMBIANCE
8 JEUX A TESTER 
AU BUREAU...

Pourquoi les managers
efficaces que nous sommes

sont-ils si démunis face
à leurs enfants ? 

Bizz, het magazine met oog voor evenwicht tussen werk en vrije tijd.

Nest is een warm, menselijk en 
toegankelijk magazine over wonen
en leven buiten de stad.
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■ HET REISMAGAZINE

Grande is een kwaliteitsmaandblad met een lifestyle-
benadering en steunt op 4 pijlers: cultuur, natuur,
bestemmingen, ontdekkingen.

GRANDE N/F
Grande nodigt zijn lezers maandelijks uit voor een reis rond de
wereld en informeert over alle aspecten van het reizen.
Dit gebeurt op een heldere en transparante manier; via de 
verschillende rubrieken wordt de lezer naar zijn favoriete repor-
tages gegidst.
Volgende bestemmingen komen maandelijks aan bod: Europese
en overzeese bestemmingen, exotische bestemmingen, binnen-
en buitenlandse steden, België.
Deze bestemmingen worden op een verrassende, exclusieve
manier belicht. Voor de ene lezer betekent dit een fascinerende
kennismaking met een bepaald land, voor de andere een prettig,
onverwacht weerzien.
De reportages komen tot leven in een context van prachtige fo-
to’s, gesigneerd door de topfotografen die België rijk is.
De lezers kunnen zich probleemloos inleven en de meest tot de
verbeelding sprekende culturen worden tastbaar.
Maar de Grande-reporter komt ook graag thuis, in Europa of in
eigen land. Met een kennersoog neemt hij de lezers mee naar
onbekende of vergeten plekjes waar het goed toeven is.
De lezers van Grande zijn actieve wereldburgers. Het zijn hoger-
opgeleide professionelen die het plezier van reizen ontdekt heb-
ben en er met volle teugen van willen genieten.
Grande laat zijn lezers de wereld op een aparte manier verken-
nen. Op www.grande.be kan de lezer terecht voor een korte
inhoud van het laatste Grande-nummer en voor meer informatie
over de verschillende wedstrijden die Grande voor zijn lezers
organiseert.
Grande heeft een oplage van 56.500 exemplaren (N/F) en bijna
116.000 CIM-lezers.

■ HET TV-NIEUWSMAGAZINE

Télépro is het Franstalige nieuwsmagazine van de tv.
Télépro wil wekelijks als betrouwbare infobron de
televisiekijkers gidsen door de jungle van tv-programma’s.

TELEPRO
Met een netto betaalde oplage van meer dan 150.000 exemplaren
bereikt Télépro meer dan 552.000 lezers (CIM 12+).
Elke week biedt Télépro een compleet en goed gestructureerd
overzicht van meer dan 60 televisiekanalen. Aangevuld met
nieuws en nieuwtjes over bekende sterren van het moment, zowel
van televisie als van cinema en radio. De redactie heeft het niet
alleen over de fun-side van het leven: de getuigenissen, kritische
analyses en diepgaande artikels over actuele of maatschappelijke
kwesties geven de lezers elke keer opnieuw stof tot nadenken.

Télépro staat wekelijks boordevol praktische tips in verband met
de meest uiteenlopende thema’s van het dagelijkse leven:
gezondheid, beauty, rechten, toerisme, doe-het-zelf, internet en
multimedia, koken, literatuur, muziek, video’s en dvd’s.
Télépro is hét familieblad bij uitstek. Elke week kunnen de 
kinderen hun hart ophalen aan de strippagina Cédric en aan een
speciaal overzicht van ‘hun’ tv-programma’s. Kruiswoordraadsels
en andere spelletjes geven de lezers de kans om elk jaar voor
meer dan 150.000 euro aan prijzen te winnen.

LE MAGAZINE B E L G E DES VOYAGES

N° 18 OCTOBRE 2004 - 4,50 EUROS 
MENSUEL, NE PARAI PAS EN AOÛT
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Télépro, een compleet en goed
gestructureerd overzicht van
meer dan 60 televisiekanalen.

Télépro, meer dan alleen maar 
televisie, hét familieblad bij uitstek.
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Grande, een maandelijks aanbod cultuur, natuur, bestemmingen 
en ontdekkingen.
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■ DE MEDISCHE PUBLICATIES

Roularta Medica is uitgever van weekbladen, maand-
bladen, medische agenda’s, Congresgidsen, Info Cards®,
websites en nieuwsbrieven voor de medische wereld.

DE HUISARTS/LE GENERALISTE
De Huisarts/Le Généraliste is een eigentijds nieuwsmagazine
voor huisartsen. Het weekblad stoelt inhoudelijk op pijlers zoals
het politieke en sociale klimaat, medisch en wetenschappelijk
nieuws, professionele service, cultuur en vrije tijd.
Een complete mix aangevuld met persoonlijke servicerubrieken
waarin onderwerpen als fiscaliteit, informatiedoorstroming, zorg-
management, beroepsverzekeringen, inrichting medisch kabinet
en preventie aan bod komen.
Via een opiniepagina wordt de actoren in het medische veld (art-
sen, syndicalisten, politici, ambtenaren, verslaggevers) de kans
geboden hun persoonlijke kijk op de gebeurtenissen te geven of te
reageren op eerder gepubliceerde standpunten.
De Huisarts/Le Généraliste streeft naar een maximum aan infor-
matie in een minimum van tijd. Het blad toont aan wat er leeft bij
de lezers.
De Huisarts/Le Généraliste is het meest gelezen en gewaardeerde
gespecialiseerde artsenblad (Multimed-cijfers).

SEMPER
Het maandblad Semper is dé klassieker onder de medische publi-
caties, een lekker leesbaar lifestyle- en medisch magazine.
Het is het enige blad in ons land dat de vinger aan de pols houdt
van wat artsen, specialisten én apothekers en hun familie in 
onze samenleving interesseert. Een aanstekelijke mengeling van
‘need to know’ en ‘nice to know’.
De hoofdbedoeling: toegevoegde waarde bieden.
Zelfs wie snel door Semper bladert, moet op elke pagina iets
wetenswaardigs kunnen meepikken. Of het nu gaat over genees-
kunde of farmacie, internet of lifestyle, beleggen of cultuur.
Ook de vrouw komt uitvoerig aan het woord, omdat zij vandaag
mee het gezicht bepaalt van onze gezondheidszorg.

AGENDA’S
Medische vakbladen voor pediaters, gynaecologen, psychiaters,
cardiologen, gastrologen, ...
De agenda Gynaecologie, De agenda Psychiatrie, De agenda
Pediatrie, De agenda Cardiologie, De agenda Gastrologie, ... alle-
maal kwartaalbladen (N/F) die kosteloos worden verstuurd naar
alle gynaecologen, psychiaters, kinderartsen, cardiologen, gastro-
logen, ... van ons land.
Naast de redactionele rubrieken (van congresverslagen over
actualiteit en klinische casussen tot boekbesprekingen, ...),
bevat elke publicatie van De agenda telkens ook de meest volle-
dige kalender van België op het vlak van wetenschappelijke 
vergaderingen en opleidingen (gewestelijk, nationaal en interna-
tionaal) in de betrokken domeinen.

■ GLAMOUR MAGAZINES

De maandbladen Royals en Dynasty volgen de actualiteit
van de Europese vorstenhuizen op de voet.

ROYALS/DYNASTY

De Nederlandstalige editie heeft evenveel lezers in Nederland als
in België. De Franstalige editie wordt in 30 landen verspreid.
De titels werden begin 2004 door Roularta overgenomen en ken-
nen sindsdien een gestage groei van het abonnementenbestand.
De Roularta-bladen die het grote publiek bereiken (De Streek-
krant en De Zondag) en de tv-kanalen zorgen hier voor een
degelijke promotionele ondersteuning. De bladen bereiken
samen een netto betaalde oplage van 78.350 exemplaren.

De Royals-publicaties brengen maandelijks verslag uit 
over de koninklijke activiteiten.
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CONGRESS GUIDE
Ook artsen en specialisten  reizen om te leren. De agenda-
De Congresgids verschijnt 4 keer per jaar en bevat informatie
over meer dan 3.000 medische seminaries en congressen wereld-
wijd. De agenda-De Congresgids is een werkinstrument voor
Belgische artsen en specialisten. Op basis van handige zoek-
criteria vinden zij per land of per specialisatie alle nuttige 
informatie over de medische congressen die hen aanbelangen.

AGENDAMEDICA.BE
Om het hele jaar in beeld te krijgen, kunnen de artsen zich ook
gratis on line inschrijven op de website www.agendamedica.be,
waar ze bovendien directe links vinden naar de organisatoren van
alle medische congressen ter wereld. Meer dan 3.000 in totaal.

INFO CARDS®

Info Cards® zijn een uitermate geschikt direct respons medium.
Toeleveranciers van de medische sector bieden zorgverstrekkers
via Info Cards® de mogelijkheid om kennis te maken met hun pro-
ducten en diensten. Info Cards® zijn boekjes met antwoordkaarten
die verstuurd worden naar een selectie van medische professionals
zoals apothekers, dermatologen, dierenartsen, gastro-enterologen,
gynaecologen, huisartsen, jonge artsen, kinderartsen, kinesithera-
peuten, tandartsen en voedingsdeskundigen.

UZ-GEZONDHEIDSBRIEF/LA LETTRE DE LA SANTE
Deze nieuwsbrief over gezondheid, ziekte en remedie wordt in
samenwerking met de K.U. Leuven uitgegeven.
Elke maand behandelt de UZ-Gezondheidsbrief actuele onder-
werpen uit de geneeskunde. Stuk voor stuk betrouwbare artikels
boordevol tips en medische informatie voor het hele gezin.
Geschreven in een heldere, eenvoudige taal voor mensen die de
medische actualiteit op de voet willen volgen.
In de UZ-Gezondheidsbrief geven artsen en specialisten van de
K.U.Leuven elke maand antwoord op veelgestelde vragen uit de
praktijk. Acht pagina’s onafhankelijke, betrouwbare informatie.
Met gratis De Bijsluiter: maandelijks biedt deze vaste bijlage bij
de UZ-Gezondheidsbrief een uitgebreid dossier waarin een vol-
ledige stand van zaken wordt gegeven rond een bepaald thema.

BODYTALK
Deze nieuwsbrief over sport, beweging en gezondheid wordt 
uitgegeven in samenwerking met de VUB. Bijna dagelijks publi-
ceert de wetenschap nieuwe bevindingen over sportprestaties,
fysieke conditie en gezondheid. Cruciale onderzoeksresultaten.
Onder leiding van VUB-specialist Jan Borms brengt BodyTalk
elke maand gerichte en bondige informatie over de nieuwste ont-
wikkelingen op het vlak van duursporten, fitness, sportgenees-
kunde en voeding. BodyTalk+: voeling houden met wat in uw vak
beweegt. De maandelijkse bijlage bij BodyTalk bevat telkens een
uitgebreid dossier rond thema’s als duursport en voeding, sport-
prestaties en overtraining, zwangerschap en fysieke activiteit, ...

DE EETBRIEF
Deze maandelijkse nieuwsbrief over gezond en lekker eten en
diëten wordt geschreven door specialisten van het Universitair
Ziekenhuis van de Gentse universiteit. Actuele informatie over
uw dagelijks menu.
De Eetbrief is een handleiding voor iedereen die zich gezond wil
voelen. Geen vakjargon, maar praktische informatie voor het
samenstellen van uw menu.Verstandig en lekker eten is helemaal
niet saai. Wetenschappelijk onderbouwd.
De Eetbrief is een onafhankelijke nieuwsbrief, zonder reclame.
Zonder subsidies, dus los van alle drukkingsgroepen.
Praktisch: de Eetbrief Recepten. De maandelijkse bijlage bij 
De Eetbrief. Een praktische handleiding boordevol heerlijke en
gezonde recepten.
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De Huisarts/Le Généraliste, Semper, De agenda’s, Congress Guide, 
UZ-Gezondheidsbrief, BodyTalk, De Eetbrief.
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■ DE BUSINESS-TO-BUSINESSBLADEN

Roularta Professional Information is marktleider op
verschillende terreinen, met vakbladen voor de industrie 
in het algemeen, voor de grafische industrie, ...

INDUSTRIE TECHNISCH MANAGEMENT N/F
Industrie Technisch Management is hét vakblad voor de
Belgische industrie. Het tijdschrift is ontstaan uit de fusie van de
2 meest prominente titels op de markt. Industrie was al sterk aan-
wezig met managementgerichte informatie onder de vorm van
actualiteit, statistieken, interviews en dossiers. Technisch
Management was marktleider op het vlak van technisch-indu-
striële vakinformatie met diepgravende, objectieve cases en over-
zichtelijke marktanalyses. De redactionele opbouw van Industrie
Technisch Management volgt deze logica volledig door een opde-
ling in 4 grote rubrieken:
Management: aandacht voor de belangrijke probleemgebieden
van het industriële management zoals personeelsbeleid, marke-
ting en verkoop, milieu, ...

Technology: hierin komen de technisch georiënteerde cases aan
bod die steeds gebaseerd zijn op persoonlijke research van de
redactie.
Survey: de verticale aanpak van één domein in het industriële
gebeuren. Afwisselend komen Manufacturing, Logistics en
Process aan bod.
Technopolis: met alle productinfo, sectorieel nieuws, conjunc-
tuurbarometer, investeringslijsten, ...

Industrie Technisch Management wordt verspreid binnen een
brede, zeer representatieve groep van lezers. Zij bevinden zich
op verschillende niveaus in de bedrijven.
Zowel directie/algemeen managers als de technisch onderlegde
beslissers ontvangen Industrie Technisch Management.
Hierdoor bereikt het blad gegarandeerd alle deelnemers aan
het beslissingsproces binnen een industriële onderneming.
De adressendatabase is opgebouwd doorheen de jaren en met
de grootste zorg op punt gezet. Het betreft geen free circulation
maar wel een controlled circulation: alle lezers hebben het
abonnement aangevraagd of zijn betalend lid van een beroeps-
vereniging.

BUSINESS ICT 
Business ICT heeft slechts één betrachting: volledige en accurate
informatie voor een efficiënte bedrijfsorganisatie aanleveren.
Daarom is Business ICT hét werkinstrument voor iedereen die
actief mee de ondernemingspolitiek van het bedrijf bepaalt.
Heldere marktanalyses, onafhankelijke gebruikersenquêtes,
boeiende interviews, markante productreleases en casestudy’s
over de professionele informatie- en communicatietechnologie.
Dat is wat Business ICT u biedt in 6 overzichtelijke rubrieken:
Data Management, Business Integration, Document Manage-
ment, Network & Telecom, Internet & Intranet en Software
Engineering.

FACILITIES
Ieder bedrijf wil zijn aandacht richten op het primaire proces en
de kosten van de ondersteunende processen minimaliseren.
Facility management is dan ook een verschijnsel dat de laatste
jaren meer en meer aan belang wint.
Het vakgebied gaat uit van een integrale besturing van de inter-
ne dienstverlening. Het is deze dienstverlening die een organisa-
tie ‘draaiende’ houdt en ervoor zorgt dat zowel de medewerkers
als het management zich in de meest optimale omstandigheden
kunnen wijden aan de kerntaken van de organisatie.
Op het gebied van faciliteiten gaat het om een breed scala van
ondersteunende aspecten. Hieronder vallen het beheer van
gebouwen en de kantooromgeving, de schoonmaak, de catering,
de beveiliging, maar ook milieu en telecommunicatie.
Onze grootste lezersconcentratie bevindt zich vooral in de
industrie en de dienstensector.
Maar Facilities wordt ook geraadpleegd door de beslissers
binnen verzorgings- en onderwijsinstellingen en de Belgische
overheidsinstanties.

OKTOBER  2004

IndustrieIndustrie
■ TECHNOLOGY■ TECHNOLOGY

BRANDBEVEILIGING:
WERKEN AAN INNOVATIES
BRANDBEVEILIGING:
WERKEN AAN INNOVATIES

■ LOGISTICS

EFFICIËNTE AANSTURING 
VAN MAGAZIJNACTIVITEITEN
EFFICIËNTE AANSTURING 
VAN MAGAZIJNACTIVITEITEN

MANAGEMENT
TECHNISCH

www.industrie.be    www.technisch-management.be

■ LOGISTICS

■ MANAGEMENT■ MANAGEMENT

SOFTWARE VOOR SECTOREN
ERP AANGEPAST AAN EISEN VAN HET BEDRIJF
SOFTWARE VOOR SECTOREN
ERP AANGEPAST AAN EISEN VAN HET BEDRIJF

NOVEMBRE  2004

IndustrieIndustrie

■ TECHNOLOGY■ TECHNOLOGY

UNE NOUVELLE USINE
DE PRODUCTION DE RÉDUCTEURS

MANAGEMENT
TECHNIQUE ET

www.industrie.be    www.technique-et-management.be

■ MANUFACTURING

■ MANAGEMENT■ MANAGEMENT

AUTOMATISER OU DÉLOCALISER ?
LES CHOIX SONT FIXÉS PAR LA STRATÉGIE

DE LA TÔLE À LA
PIÈCE FINIE EN UN LAPS DE TEMPS

UNE NOUVELLE USINE 
DE PRODUCTION DE RÉDUCTEURS

■ MANUFACTURING

DE LA TÔLE À LA 
PIÈCE FINIE EN UN LAPS DE TEMPS

AUTOMATISER OU DÉLOCALISER ?
LES CHOIX SONT FIXÉS PAR LA STRATÉGIE

De vakbladen voor business en industrie.
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GRAFISCH NIEUWS/NOUVELLES GRAPHIQUES
Grafisch Nieuws is al een halve eeuw hét referentievakblad in de
Belgisch-Luxemburgse grafische sector.
Prepress, traditionele en digitale publishingtechnologieën,
grafische apparatuur, POD, ... onderwerpen die op de voet wor-
den gevolgd en regelmatig in onze kolommen aan bod komen.
Onze lezers zijn verantwoordelijken van drukkerijen, prepress-
en servicebureaus, multimediabedrijven, afwerkingsbedrijven, de
papierverwerkende nijverheid en publiciteitsbureaus. Maar ook
fabrikanten, invoerders en distributeurs van machines, systemen,
producten, hard- en software voor de grafische industrie behoren
tot het vaste lezerspubliek.
Het succes van Grafisch Nieuws steunt op 3 pijlers: professiona-
liteit, onafhankelijkheid en redactionele stijl. U leest niet wat er
tussen de regels staat, maar wat er gedrukt staat.

M&C PUBLISHING 
M&C Publishing is het eerste onafhankelijke vaktijdschrift over
electronic publishing en digitale workflow voor de Belgische
Nederlandstalige markt.
Imaging, prepress, elektronisch publiceren, digitale output: het
totale traject van data-input tot -output, over dataverwerking en
publishing, komt uitgebreid aan bod.
M&C Publishing speelt in op de vraag van professionele gebrui-
kers naar harde ‘need-to-know’-informatie waarmee je onmid-
dellijk aan de slag kan. M&C Publishing wordt uitgegeven door
KBMB, dat met het vakblad Grafisch Nieuws/Nouvelles
Graphiques al 50 jaar succesvol de grafische sector informeert.
De redactie van M&C Publishing heeft een exclusieve samen-
werkingsovereenkomst met het Duitse vakblad Publishing Praxis
(het zusterblad van Deutscher Drucker).

■ DE NIEUWSBRIEVEN

Biblo is de gespecialiseerde uitgever van hoogkwalitatieve
nieuwsbrieven voor de fiscale, de juridische en de
financiële wereld.

Biblo NV (100% RMG) werkt sinds enkele jaren niet 
langer met redacties per product of publicatie, maar met gespe-
cialiseerde ‘kenniscentra’. De financiële cel zorgt voor gespecia-
liseerde financiële content voor eigen publicaties (Inside
Beleggen, Cash, Cash.be, Beursgrafiek.be) én voor andere
magazines, websites en andere mediavormen van de groep 
(toeleverancier voor Knack, Plus Magazine, LeVif/L’Express,
Kanaal Z/Canal Z, De Huisarts/Le Généraliste, Semper, ...).
De fiscaal-juridische cel doet hetzelfde binnen de fiscale interes-
sesfeer. De cel bedrijfsinformatie onderhoudt een databank en
levert content over de Belgische ondernemingen.

FISCOLOOG/LE FISCOLOGUE
Fiscoloog is dé referentie-nieuwsbrief op fiscaal gebied. Al bijna
25 jaar. Een toonaangevende bron van informatie. Gerespecteerd

door de fiscus. En een betrouwbaar werkinstrument voor grote
belastingbetalers en hun adviseurs: boekhouders, fiscalisten,
accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, bedrijfs-
juristen en al wie beroepsmatig met belastingen bezig is.
Of het nu gaat om personenbelasting, vennootschapsbelasting,
rechtspersonenbelasting, BTW, registratierechten, successierech-
ten, accijnzen, milieutaksen of de belasting van niet-inwoners,
Fiscoloog volgt de actualiteit op de voet. En rapporteert in een
begrijpelijke taal.

FISCOLOOG INTERNATIONAAL/LE FISCOLOGUE
INTERNATIONAL
Fiscoloog Internationaal bestudeert de internationale fiscaliteit
vanuit een Belgische invalshoek.Deze maandelijkse nieuwsbrief is
speciaal bestemd voor buitenlanders in België, voor Belgische par-
ticulieren en ondernemingen met inkomsten uit het buitenland en
voor hun adviseurs.
Fiscoloog Internationaal bestudeert en interpreteert dubbelbelas-
tingverdragen, internationale rechtspraak, Europese wetgeving,
internationale vakliteratuur en andere relevante bronnen en zet
ze om in direct bruikbare informatie.

De vakbladen voor facility management en de grafische sector.
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INSIDE BELEGGEN/L’INITIE DE LA BOURSE
Tweemaal per week volgt Inside Beleggen (voorheen Swingtrend)
sinds 1970 de belangrijkste beleggingen op de voet: aandelen, obli-
gaties, fondsen, munten, ... Ook in wisselvallige beurstijden kan je
geld verdienen met aandelen. Op voorwaarde dat je op het juiste
ogenblik instapt. En uitstapt. Correcte, degelijke en betrouwbare
informatie is daarbij van essentieel belang.Want alleen goed geïn-
formeerde beleggers reageren alert en doordacht. Zij weten snel-
ler welke aandelen koopwaardig zijn en wanneer ze aandelen
moeten kopen of verkopen, dankzij het in de Benelux unieke
selectie- en opvolgingssysteem van Inside Beleggen.

BEURSGRAFIEK.BE/LECHARTISTEINITIE.BE
Een online nieuwsbrief op basis van technische analyse.
Die technische analyse richt zich op de koersevolutie van 
financiële producten en van een aantal belangrijke koersindica-
toren.Technische analyse baseert zich m.a.w. in hoofdzaak op het
– vaak wispelturige – gedrag van de beleggers en stelt koop- en
verkoopsignalen grafisch voor. Wanneer wordt de baisse-trend
van een aandeel doorbroken en wijzen alle signalen in de richting
van een hogere koers? Wanneer heeft de koers van een aandeel
zijn steunniveau bereikt en is de tijd rijp om te kopen? Wanneer
botst de koers tegen een weerstandsniveau en moet u verkopen?
Het antwoord op deze vragen staat op www.beursgrafiek.be en
www.lechartisteinitie.be

BIBLO AANDELEN DATABANK
De databank met alle cijfers en gegevens van meer dan 800 beurs-
genoteerde bedrijven, met de nadruk op Euronext. Met selectie-
en screener-mogelijkheden, onderlinge vergelijkingen, grafieken,
ratio’s en bestuurders. Bron: artikels en lijsten uit de eigen publi-
caties en gecommercialiseerd onder de merknaam EquityExpert.

BALANS/BILAN 
Veertiendaags informeert Balans over boekhoud- en jaarreke-
ningenrecht, vennootschapsrecht, financieel recht, bedrijfsecono-
mische reglementeringen, sociaal recht, ...
Balans brengt een overzicht van alle rechtspraak die in de dage-
lijkse praktijk voor een revisor, accountant, boekhouder, bedrijfs-
jurist of adviseur van belang is. Balans bespreekt tevens de advie-
zen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen. En
houdt in het oog wat er reilt en zeilt binnen de professionele insti-
tuten van de accountancy-beroepen. Balans signaleert ook de
evoluties inzake accountancy op Europees en internationaal
vlak. In het bijzonder de internationaal geldende boekhoudnor-
men van de International Accounting Standards Board.

T.R.V. 
Het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap (T.R.V.)
behoort sinds verschillende jaren tot de toonaangevende juridi-
sche vaktijdschriften in België. T.R.V. informeert specifiek over
het rechtspersonen- en vennootschapsrecht.
Daarnaast worden regelmatig verschillende aspecten van finan-
cieel, fiscaal en boekhoudrecht belicht. T.R.V. is een sterk prak-
tijkgericht juridisch vaktijdschrift. Met uitgediepte bijdragen en
jaarkronieken van de verschillende rechtstakken, uitgewerkte
standpunten over hangende problemen en actuele rechtspraak
voorzien van begeleidende commentaren. Kortom, een kritisch-
wetenschappelijk, multidisciplinair vaktijdschrift van hoog
niveau, met bruikbare informatie voor de rechtspraktijk.

De fiscale, juridische en financiële nieuwsbrieven.

beursgrafiek.be

Biblo aandelen 
databank.
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■ DE TRENDS TOP-BOEKEN

De Trends Top-edities vormen de meest geconsulteerde
financieel-economische informatiebron van het land.

TRENDS TOP 30.000
In dit jaarboek van de uitgeverij Biblo (100% RMG) staan de
namen van meer dan 200.000 directie- en kaderleden. Samen
beslissen ze over 95% van wat er in ons land aangekocht of geïn-
vesteerd wordt. Compleet met functie, adres, telefoon-, fax- en
BTW-nummer, website, e-mailadres en meer. In één oogopslag
controleert u de belangrijkste financieel-economische ratio’s van
een onderneming: omzet, winst of verlies, afschrijvingen, eigen
middelen, personeelskosten, investeringen, ... Ontdek op welke
plaats een bedrijf staat, hoe de concurrenten presteren, hoe sterk
de leveranciers zijn, wie de beslissers bij de andere bedrijven zijn
en veel meer.

TRENDSTOP BOUW/TRENDSTOP CONSTRUCTION 
Trends Top Bouw is het belangrijkste financieel-economische
naslagwerk over de leidende bedrijven binnen de Belgische
bouwsector en zijn nevensectoren. In het boek staan de namen
van meer dan 65.000 directie- en kaderleden uit de bouwsector.
En ruim 2.000 profielgegevens van ‘topbeslissers’ uit de sector.
Trends Top Bouw biedt de belangrijkste financieel-economische
ratio’s van 8.000 bedrijven uit de sector: omzet, nettowinst,
afschrijvingen, eigen middelen, personeelskosten en investerin-
gen. Bovendien publiceert Trends Top Bouw als eerste de belang-
rijkste besluiten uit de sociale balansen.
Een schat aan informatie over tewerkstelling, productiviteit en
rentabiliteit in de bouwsector. Als onderdeel van hun abonne-
ment ontvangen abonnees op de Bouwkroniek een exemplaar
van Trends Top Bouw.

TRENDS TOP CD-ROM 
Alle belangrijke informatie over de 100.000 grootste bedrijven en
344.000 kaderleden op één schijfje.
Met de Trends Top cd-rom beschikt u over een vlot toegankelijk
werkinstrument waarmee u zelf gegevens opzoekt, bewerkt en
analyseert. Met één muisklik stelt u een eigen Top-klassement
samen. Per regio, per sector of volgens andere criteria.

TRENDSTOP.BE
Kopers van het boek en de cd-rom krijgen vrije toegang tot 
de Trends Top-website. Met alle belangrijke informatie over 
de 100.000 grootste bedrijven van ons land. Dagelijks 
geactualiseerd.

De Trends Top-jaarboeken.

■ DE HR-PUBLICATIES

Academici Roularta Media (ARM 50% RMG) specialiseert
zich in media die met human resources te maken hebben:
carrière, studiekeuze, persoonlijke ontwikkeling, ... 

GO 
Het jaarboek GO is de carrièrebooster voor jong talent. Er is ook
een eigen website: www.GOtalent.be. Het is de ideale tool voor
rekruteringscommunicatie en voor campusrecruitment.
De Knack Studiewijzer verschijnt elk jaar bij Knack en helpt de
lezer bij studiekeuze, training, vorming, opleiding, ... ARM is ook
verantwoordelijk voor de advertentiewerving voor de onderwijs-
specials die verschijnen in Knack, Le Vif/L’Express, Trends en
Trends/Tendances. Op het vlak van de B-to-B HR-communicatie
maakt ARM elk jaar HRM-specials voor Trends en
Trends/Tendances.

Het GO-jaarboek.
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■ DE PUBLICATIES VOOR BOUWEN 
EN VERBOUWEN

Roularta is marktleider in België op het vlak van
jaarboeken en maandbladen voor wie gaat bouwen,
verbouwen en inrichten.

IK GA BOUWEN/JE VAIS CONSTRUIRE
Media Office, sinds april 2004 een dochteronderneming van
Follow the Guide, is gespecialiseerd in het uitgeven van inspire-
rende en praktische publicaties voor wie gaat bouwen of verbou-
wen. De maandbladen Ik ga Bouwen en Je vais Construire beho-
ren tot de mediaportefeuille, evenals een aantal jaargidsen (de
Gids van A tot Z, Sterke Punten), de realisatie van Belgian
Building Magazine, Building Services en de welcome box.
De uitgeverijen Follow the Guide en Media Office (66,66%
RMG) zorgen verder voor jaarboeken en evenementen als
Bouwen/Bâtir, De Renovatiegids, de Vlaamse Renovatiedag, de
Kijkwoningengids, de Kijkwoningendag en Meesterlijk Wonen.

■ MAGAZINES SLEUTEL OP DE DEUR

Roularta Publishing is een uitgeversmaatschappij
gespecialiseerd in het maken van magazines op maat.

Roularta Publishing zorgt voor een totaalaanpak: van concept
over lay-out, redactie en realisatie tot en met druk en verzen-
ding van de publicatie. Het team van Roularta Publishing kan
altijd rekenen op de medewerking van de verschillende
Roularta-divisies die elk beschikken over interessante netwer-
ken van journalistieke en artistieke medewerkers.

Het is duidelijk dat deze onderneming dankzij de synergie met
een grote uitgeversgroep over de sterkste troeven beschikt om
topkwaliteit te leveren tegen de laagste prijs.

■ DE PUBLICATIES VOOR DE WERELD 
VAN HET PAARD

Roularta geeft jaarboeken uit voor de paardenliefhebber en
een prachtig maandblad: Cap.

HIPPOS VADEMECUM 
Een aparte, gespecialiseerde uitgeverij over de wereld van het paard.
Hippos Vademecum (52% RMG) geeft directories uit voor de
paardenwereld in België en Nederland. Daarnaast is Hippos
Vademecum uitgever van het luxueuze maandblad Cap, het tijd-
schrift voor de paardenliefhebber.
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Ik ga Bouwen, De Kijkwoningengids, Hippos Vademecum en CAP.

BMWMagazine
DE NIEUWE BMW 3 REEKS   
Sportieve berline van het jaar

2 I2005

Techniek De M6 onder de loep

Australië Ontdekkingsreis door de Outback

Portret Autoracer en strateeg
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EL SALVADOREL SALVADOR 

8-15  MEI :  PL AN 
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ZONDERZONDER
PAPIERENPAPIEREN
BESTA JEBESTA JE
NIET!NIET!  
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ModeMode

Sen asSen as
Kleur is ‘fun’
Vrolijk uw
interieur op!

Bivak in de Atlas
Luxe en extreme
ervaringen

Make-up
Tips van een 
professional

Smaakvol stomen
Recepten die doen
watertanden

Colin Farrell
De wijsheid van
een wildebras

Verrassend voorjaar: 
matrozenstreepjes of
ondeugende schoolmeisjeslook

Verrassend voorjaar: 
matrozenstreepjes of
ondeugende schoolmeisjeslook

Een greep uit de Roularta Publishing-magazines.
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■ DE PLUSPRODUCTEN

Meer en meer worden initiatieven ontwikkeld op het vlak
van brand extension. De grote merken van Roularta
(Knack, Trends, Plus, ...) worden ingeschakeld om nieuwe
diensten en producten te creëren. Meteen wordt er aan de
lezers van deze bladen een nieuw, interessant aanbod
voorgesteld.

BOEKEN
Roularta Books publiceert uitsluitend boeken die interessant
zijn voor de doelgroepen van de verschillende bladen van de
Roularta-groep. Naargelang het boekenproject wordt gekozen
voor één van de twee pistes: ofwel wordt het boek alleen via de
normale boekhandel verspreid tegen de normale boekenprijs,
ofwel wordt het boek op grote oplage gedrukt en tegen een uit-
zonderlijk lage prijs aangeboden aan de lezers van Knack,
Trends, Plus, Nest, ... In dit geval vinden de lezers in hun blad
een voordeelbon waarmee ze een grote korting krijgen op het

boek in kwestie. Zo krijgen de lezers van Knack gemiddeld om
de 14 dagen een nieuw aanbod. Prachtige boeken in kleuren-
druk over interessante thema’s tegen uitzonderlijke condities,
of magabooks: speciale uitgaven op magazineformaat, op 
luxueus papier gedrukt, met geplastificeerde cover en met nut-
tige informatie: receptenboeken, politieke encyclopedieën,
reisgidsen, ...
Samen met de VAR (VRT) is Roularta ook uitgever van de
Globe-boekenreeks met elk jaar nieuwe bestsellers.

SEMINARS
Roularta Seminars is een professionele organisatie gespeciali-
seerd in thematische seminars. Daarnaast worden maandelijks
lezersrendez-vous georganiseerd voor zowel Trends (NL) als
Trends/Tendances (F). Hier komen topondernemers aan het
woord die bereid zijn om te dialogeren met een interessant
publiek. Elk jaar wordt ook de Trends CEO Summit georgani-
seerd. Nieuw zijn de André Leysen-lectures.
Roularta Seminars breidt zijn netwerk van partnerships uit en
biedt de partners altijd de optimale communicatiemogelijk-
heden van Roularta Media als extra garantie voor een succes-
volle opkomst.

REIZEN
Zowel Knack en Le Vif/L’Express als Plus en Grande organise-
ren lezersreizen met telkens weer een exclusief programma dat in
samenwerking met de redactie van de bladen werd uitgekiend.
De reizen worden via reportages in de bladen aangekondigd en
door een vertegenwoordiger van het blad begeleid.

Spreker    |    Guy Sorman
De Fransman Guy Sorman (° 1944) heeft een 
uitgesproken visie op actuele economische, 
politieke en sociale thema's. Hij is een veel-
gevraagde spreker, heeft een heldere pen,
 en is gastdocent aan de Hoover Institution, 
de Stanford University en de Universiteit van 
Moskou. Op de André Leysen Lecture brengt 
hij naar aanleiding van zijn in 2004 verschenen 
boek 'Made in USA' zijn kijk op de transatlan-
tische relaties.
Taal van de lezing: Engels
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Guy Sorman

USA-Europe
Relations

 

23 maart 2005, 
Paleis der Academiën, Brussel

The 2005 André Leysen Lecture

KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE
VAN BELGIË VOOR

WETENSCHAPPEN EN KUNSTEN

Inschrijven:   www.roulartaseminars.be

Een initiatief van  Sponsors

Praktisch
Datum:  woensdag 23 maart 2005, van 18u. tot 22u.
Plaats:  Paleis der Academiën, Hertogstraat 1, 1000 Brussel.   
Prijs:  € 175 excl. 21% BTW per persoon
 € 157 excl. 21% BTW per persoon voor leden 
 van de volgende verenigingen: American Chamber of  
 Commerce, Chicago GSB, Cranfield Management Association  
 Belgium, Henley Management College, IMD Alumni,
 Insead Alumni Association

Organisatie:  

 Research Park, 1731 Zellik, tel. +32 (0)2 467 57 63, 
 e-mail: seminars@roularta.be

Deze jaarlijkse lezing wordt opgedragen aan een van de meest markante Belgische 
ondernemers van zijn generatie: André Leysen.

OB22054_CAMPmag_NL.indd   1 02/04/2005   10:50:53 AM

De seminars en lezersreizen zijn voorbeelden van de plusproducten.

De lezersservice is een aparte divisie
geworden, een team van 
professionals op het vlak van 
boeken, reizen en seminars.

Weekend Knack organiseert een bezoek aan de Baltische Staten die, sinds ze vorig jaar lid 
werden van de Europese Unie, hun poorten verder hebben opengesteld. Hoewel ze niet groot 
zijn en ze jaren onder hetzelfde Russische bewind hebben gestaan, zijn ze zeer verschillend 
van elkaar. Een programma speciaal op maat van de Weekend Knack-lezers. U wordt begeleid 
door iemand van Weekend Knack. Overnachting in centraal gelegen hotels. 
Er zijn 3 vertrekdata gepland.

P R O G R A M M A

Dag 1: BRUSSEL-TALLINN
Vertrek met SAS via Kopenhagen of Stock-
holm naar Tallinn. 
Namiddag: begeleide stadswandeling 
met in de oude stad: de Domkathedraal, 
de Alexander Nevsky-kathedraal, de his-
torische middeleeuwse gebouwen en de 
gildenhuizen, het gotische stadhuis, de 
Katarina Passage. Avondmaal in het hotel.

Dag 2: TALLINN
Ontbijtbuffet. 
Voormiddag: begeleide busrondrit in het 
moderne Tallinn en omgeving met o.a. het 
Songfestivalveld, de Pirita Marina en de 
ruïnes van het 14de-eeuwse Birgittakloos-
ter. Kadriorg Paleis (www.ekm.ee): rond-
leiding in de kunstgalerijen en wandeling 
in het omliggende park. Middagmaal vrij. 
Namiddag: vrij om de stad op eigen houtje 
verder te ontdekken. 
Avondmaal in het middeleeuwse restau-
rant Olde Hansa (www.oldehansa.com). 

Dag 3: TALLINN-RIGA 
Ontbijtbuffet. Op weg naar Riga passeren 
we een van Estlands meest bekende kust-
steden: Pärnu. In de late namiddag aan-
komst in Letlands hoofdstad en check-in in 
het hotel. Avondmaal in het hotel.

Dag 4: RIGA
Ontbijtbuffet. Stadsrondrit in Riga en wan-
deling in het oude historische stadsge-
deelte: de St-Pieterskerk, het Rigakasteel, 
de oude gildenhuizen, de Domkathedraal, 
nadien het prachtige art nouveau gedeelte 
en de gekende Albertastraat, het vrijheids-
monument en de Nationale Opera. Vrije 
namiddag voor ontdekking van de stad op 
eigen houtje. Avondmaal in het typische 
Letse restaurant Kalku Varti. 

Dag 5: RIGA-VILNIUS 
Ontbijtbuffet en vertrek voor Vilnius. On-
derweg brengen we een bezoek aan het 
schitterende Rundalepaleis, het zomerpa-
leis van de Graaf van Courland-Ernest Jo-
hann von Biron, in Trakai bezoeken we de 
ommuurde, prachtig bewaarde burcht en 
de 'Kruisberg'.
Intrek in het hotel in de late namiddag. 
Avondmaal in het hotel.

Dag 6: VILNIUS
Ontbijtbuffet. Stadsrondrit. Op het pro-
gramma staan: de Gediminastoren, de 
Vilniuskathedraal en catacomben, de 
St.-Annakerk, de oude universiteit, het 
stadhuis en de Pieter en Pauluskerk. 
Vrije namiddag. Afscheidsmaal in de 
oude stad in restaurant 'Medninkai'. 

Dag 7: VILNIUS-BRUSSEL
Ontbijtbuffet. Vrije dag tot transfer naar de 
luchthaven om 15u.45.

Reisdata:
08/09/05 - 14/09/05, 
15/09/05 - 21/09/05, 
01/10/05 - 07/10/05

Uiterste inschrijvingsdatum:
30 juni 2005

Prijs per persoon: 
In een tweepersoonskamer: 
1.493,25 euro (08/09/05) -- 1.473,25 euro (15/09/05) 
-- 1.386,75 euro (01/10/05)
Supplement singlekamer: 
248 euro (08/09/05) -- 241 euro (15/09/05) - 
194,25 euro (01/10/05)

Begrepen in de prijs:
vluchten met SAS via Kopenhagen of Stockholm 
voor heen- en terugreis, 1ste kl. bus voor de 
luchthaventransfers, de stadsrondritten en het vervoer 
tussen de verschillende hoofdsteden. De bus is uitgerust 
met airconditioning, wc, koelkast, microfoon, verblijf in 
4-sterrenhotels (met uitzondering van één 3-sterrenhotel 
bij vertrek op 01/10/05). Halfpension in de hotels in 
Tallinn, Riga en Vilnius, het 2de avondmaal in een typisch 
restaurant in de oude stad. Toegangsgelden voor: de 
universiteit in Vilnius, het Trakaikasteel, het Rundale 
Paleis, de Domkerk in Riga en Tallinn. Engelstalige lokale 
gids tijdens de bezoeken. Engelstalige begeleiding 
tijdens de volledige rondreis. Begeleider van Knack 
Weekend. Begeleider van Bureau Scandinavia. B.T.W. en 
luchthaventaks (94 euro). Annuleringsverzekering.

Niet inbegrepen in de prijs:
lunchen, fooien, alle persoonlijke uitgaven en alle 
niet in het programma vermelde diensten.

Aantal deelnemers: 
De reis gaat door bij een minimum van 
20 ingeschreven personen.

Reisdocumenten: 
Identiteitskaart

Boeken en/of meer info: 
Bureau Scandinavia, tel.: 02 521 77 70,
info@bureauscandinavia.be, Licentie A1464
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Met Weekend Knack naar de Baltische Staten
De hoofdsteden van Estland - Letland - Litouwen.
Het middeleeuwse TALLINN, art nouveau in RIGA, gotiek en barok in VILNIUS.

OB23415_BaltStat.indd   1 04/18/2005   10:53:04 AM

HET
HEILIGE BLOED
DE HEILIGE

GRAAL

Michael Baigent
Richard Leigh

Henry Lincoln

Een onmisbaar boek voor alle 

liefhebbers van De Da Vinci Code

Een greep uit het aanbod van Roularta Books.

De magabooks van Knack.
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■COTE MAISON: WONEN EN DECORATIE (FR)

Côté Maison SA (50% RMG) is op de Franse markt 
de uitgever van 5 topbladen over wonen en lifestyle.

MAISONS COTESUD
De waar geworden droom van een huis onder de zon is helemaal
aanwezig in het luxueuze magazine Maisons Côté Sud. De
mooiste woningen, landhuizen, buitenverblijven, een heel univer-
sum luxe, ambacht en kunstschatten, de onweerstaanbare land-
schappen in de Provence, Toscane, Spanje, Marokko, Mexico,
kortom in het hele Zuiden, komen in dit magazine aan bod.
Maisons Côté Sud zit vol vondsten, ongebruikelijke omgevingen,
stijlen, tinten, smaken, een klimaat doordrongen van de zon.
Architectuur, decoratie, stoffen, feesten, smaken, reisverhalen,
natuur, tuinen, hotelletjes, lekker eten. Om de twee maanden
vindt men overal ter wereld Maisons Côté Sud op tafel bij de
levensgenieter. Nettoverspreiding: 119.174 exemplaren.

■ ART DE VIVRE EDITIONS (FR)

Atmosphères en Ideat, 2 lifestyletitels gericht op een jong publiek
dat geïnteresseerd is in alle facetten van ‘l’art de vivre’.

ATMOSPHERES
Atmosphères is een prestigieus maandblad voor de elegante
vrouw. Een sfeerblad met mooie foto’s, reportages en interessan-
te rubrieken en dossiers. Elke maand een nieuwe inspiratiebron
met aandacht voor de kunst van ontvangen, wonen en leven. Een
lifestyleblad waarin humor, genieten en klassieke stijl gepaard
gaan met een positieve visie op de maatschappij. Een magazine
voor actieve vrouwen met een originele kijk op mode, schoon-
heid, ontspanning en cultuur. Atmosphères heeft een nettover-
spreiding van 113.554 exemplaren.

IDEAT
Ideat werd 5 jaar terug gelanceerd. Het is een luxemagazine dat
aandacht besteedt aan design, cultuur, reizen en trends voor men-
sen die modern wonen en leven. Ideat karakteriseert zich door
voor elk nummer een andere basiskleur te gebruiken.
Afwisseling, moderniteit en esthetiek maken van Ideat een uniek
magazine. Nettoverspreiding: 55.069 exemplaren.

IDEAT PUBLISHING
Zoals Roularta Publishing bladen maakt voor Belgische klanten,
zo maakt Ideat Publishing consumer magazines voor de Franse
markt, sleutel op de deur, van concept tot redactie en realisatie.
Ideat Publishing maakt o.a. het magazine van Forum des Halles
en het magazine Maison/Décoration van Le Printemps.

De Franse lifestyletitels.

Roularta France groeit snel
door doelgerichte acquisities.

De uitgaven van Côté Maison.
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MAISONS COTE OUEST
Maisons Côté Ouest verenigt allen die houden van de westelijke
Bretoense kusten tot de Oostkust van Noord-Amerika. Heel de
Keltische ziel klinkt doorheen de pagina’s van een magazine dat
droomlandschappen beschrijft en ze tot leven laat komen, leven-
de tradities en uiteraard huizen vol verhalen en gedeelde anek-
dotes.
Een levenskunst die zich niet beperkt tot decoratie en architec-
tuur, maar die ook belang hecht aan cultuur, vormgeving, gastro-
nomie en het patrimonium. Maisons Côté Ouest, het magazine
met een verbluffend karakter zoals de westenwind, verschijnt om
de twee maanden en heeft een nettoverspreiding van 87.160
exemplaren.

MAISONS COTE EST
Een heel speciaal gevoel overvalt u wanneer u Maisons Côté Est
openslaat. De kwaliteit van de voorwerpen en de materialen, de
muzikale sfeer, de warmte van een schoorsteen. Voor de aller-
eerste keer laat een magazine zich meeslepen door de levens-
kunst in Centraal-Europa, van het oosten van Frankrijk tot
Wenen en St.-Petersburg. In Frankrijk zijn drie regio’s nog ver-
want aan deze Euro-cultuur: Elzas Lotharingen, Franche-Comté,
de Jura en het noorden van de Alpen.
Uitgestrekte geheimzinnige nieuwe gebieden zorgen voor het
ontdekken of herontdekken van huizen die de tand des tijds heb-
ben doorstaan en die modern comfort en eenvoudige schoonheid
verenigen.
De nadruk wordt heel zorgvuldig gelegd op de kwaliteit van de
ambachtelijke producten, de streekgerechten en de bedreven-
heid van de traditionele culturen.
Nettoverspreiding: 54.937 exemplaren.

MAISON MAGAZINE
Is hét magazine voor al wie zijn huis wil inrichten. Modern en
goed gedocumenteerd biedt Maison Magazine nuttige informatie
op het vlak van kostenraming, prijzen, fijne kneepjes, technieken,
materiaalkeuze, voorbeelden en illustraties, raadgevingen van de
expert.
Maison Magazine verschijnt tweemaandelijks en heeft een netto-
verspreiding van 195.178 exemplaren.

MAISON FRANÇAISE / MADAME FIGARO
Hét naslagmagazine dat een actuele kijk biedt op de inrichting en
op de kunst van het decoreren. Er zijn maar weinig huizen die
zich aan één stijl houden. Maison Française laat alle stijlen aan
bod komen samen met de kunst om die te mengen. Dromen, nut-
tige raadgevingen, nieuwe ideeën om uw huis nog te verbeteren.
De fusie met Maison Madame Figaro heeft gezorgd voor een
flinke stijging van de oplage.
Maison Française (nettoverspreiding: 114.605 exemplaren) is een
magazine met een hoge grafische kwaliteit en verschijnt twee-
maandelijks.

■STUDIO PRESS: BEELD, MUZIEK EN GELUID (FR)

De groep Studio Press (100% RMG) is gegroeid uit de
groepering van 4 gespecialiseerde uitgeverijen die bezig
zijn met cinema, dvd, audio, video, hifi en muziek.

STUDIO MAGAZINE
Het visuele, elegante glamour maandblad voor de filmfanaten.
Revelaties, kritieken, selecties en interviews zorgen voor een stap
in de wereld van de cinema. Studio Magazine is erin geslaagd een
plaats op te eisen in de filmjournalistiek door verbazingwekken-
de reportages en intense filmmomenten. Studio Magazine laat
zijn lezers belangrijke afspraken meebeleven zoals de filmfesti-
vals van Cannes,Venetië, Hollywood en Berlijn. Een heel betrok-
ken visie op de cinema door een getalenteerde equipe die het
gewaagd heeft om soms zelf een film op te nemen. Een uiterst
verzorgd magazine dat u doorbladert als een kunstboek. Netto-
verspreiding: 86.823 exemplaren.

Maison Française, de leidraad 
voor het inrichten van de woning.

De Studio Press-titels voor 
de wereld van muziek.
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PIANISTE
Het grootste magazine in Frankrijk gewijd aan de piano en pia-
nisten. Een compleet tweemaandelijks magazine dat hobbypia-
nisten verenigt en dat niet alleen telkens 32 pagina’s partituren
bevat voor alle muziek- en pianostijlen, een methode om stap
voor stap progressie te maken, maar ook een cd met alle muziek-
stukken, tests van muziekinstrumenten, artikels over vernieuwin-
gen, een interactieve internetsite met ‘master class’. Een uniek
geheel met als doel alle liefhebbers van de piano te verenigen.
Nettoverspreiding: 20.000 exemplaren.

PIANIST (GB)
De Engelse versie van Pianiste, met succes gelanceerd in Groot-
Brittannië en de Verenigde Staten, volgens hetzelfde concept
maar met een plaatselijk redactieteam. Nettoverspreiding: 15.000
exemplaren.

GUITAR PART
Als marktleider van de gespecialiseerde gitaarbladen wordt Guitar
Part algemeen erkend dankzij een mix van moderne pedagogie en
humor die de lezer aanspreekt en die zorgt voor een totaalbe-
nadering van de rockcultuur. Daarenboven spelen de lezers rock-
muziek: partituren, pedagogische cd, materiaaltests, interviews,
enquêtes, dossiers ... alles is heel toegankelijk, zowel voor begin-
ners als voor experts. Voor wie alles wil weten over de muziek en
voor de muziekmaker. Nettoverspreiding: 33.150 exemplaren.

GUITAR COLLECTOR’S
Verschijnt driemaandelijks en is complementair aan Guitar Part.
In elk nummer wordt een artiest of een groep onder de loep
genomen: een lust om de grote namen te spelen, de partituren 
en de tablaturen van de grootste hits van Bob Dylan, Prince,
Ben Harper en legendarische groepen als Telephone, ZZ Top,
AC/DC, ... Daarenboven bevat het magazine een cd van 1 uur

met de tonen die toelaten om te spelen zoals zij (met gitaarplay-
back en bass). Nettoverspreiding: 18.000 exemplaren.

GUITARE CLASSIQUE
Een driemaandelijks magazine vol informatie voor de liefhebber
van klassieke en akoestische gitaar zowel voor leerlingen als voor
leraars, en waarin alle repertoires aan bod komen: Frans, Spaans,
Braziliaans, ... Het enige Franse magazine dat de klassieke-gitaar-
speler in contact brengt met de grootste vedetten uit de gitaar-
muziek, evenementen, scholen, ... brengt ook in elke editie 
32 bladzijden partituren, een oefen-cd die laat horen hoe het
moet, alles ingedeeld per moeilijkheidsgraad. Nettoverspreiding:
16.000 exemplaren.

RECORDING MUSICIEN
Het beste Franstalige magazine voor zij die ‘klank’ willen con-
troleren. Een onmisbare bron van informatie om alles te weten
over kwaliteitssoftware en -hardware, materiaal, opnametechnie-
ken, met als doel evengoed de starter te helpen om snel vooruit-
gang te boeken, als informatie te geven aan de ervaren musici:
40 pagina’s boordevol informatie, telkens met een waardevolle cd
(samples), getuigenissen van bekende muzikanten verwerkt in
interessante artikels. Nettoverspreiding: 15.000 exemplaren.

PRESTIGE AUDIO VIDEO
Het magazine dat ontdekt, voorstelt, vergelijkt, kwaliteitsmate-
riaal bestudeert, kortom onmisbaar is voor allen die gepassio-
neerd zijn door klank en beeld. De mooiste presentatie van de
meest interessante audio- en video-objecten. Nettoverspreiding:
9.000 exemplaren.

HIFI VIDEO HOME CINEMA
Een gids met een vergelijking van alle nieuwe technologieën: hoe
maak ik de beste keuze? Ben ik op de hoogte van de nieuwste
evoluties? Prijs- en prestatievergelijkingen. Een naslagwerk dat
elke maand de sleutel bezorgt om zich perfect uit te rusten. Een
historische titel die in 1977 gelanceerd werd en die steeds de evo-
lutie op de voet blijft volgen. De nettoverspreiding blijft een
groot succes en haalt nu 17.000 exemplaren.

SONOVISION/BROADCAST
Een maandelijkse verkenningstocht, de nieuwste oplossingen om
film en beeld voor video en cinema, televisie, audiovisuele pro-
ductiehuizen, ondernemingen en instituten te realiseren, te ver-
spreiden, te transporteren. Sonovision is eveneens uitgever van
Qui fait Quoi?, een kostbaar naslagwerk en werkinstrument dat
volledig gewijd is aan digitale cinema. Nettoverspreiding: 15.000
exemplaren.

De Studio Press-titels
voor de wereld van
film, audio, video, hifi,
dvd, home cinema.
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■ DE PROVINCIEKRANT

Krant van West-Vlaanderen is onlosmakelijk verbonden 
met Roularta Media Group. De onderneming werd 
geboren met de uitgave van de Roeselaarse Weekbode,
tot op vandaag nog altijd één van de 11 sterke lokale
stadskranten die samen Krant van West-Vlaanderen
uitmaken.

KRANT VAN WEST-VLAANDEREN
De combinatie van Krant van West-Vlaanderen met, per streek,
een authentieke lokale titel is ijzersterk. De groep verschijnt 
verspreid over 11 edities met een oplage van 92.000 
exemplaren.
De lokale titels – Brugsch Handelsblad, De Weekbode, De
Zeewacht, Kortrijks Handelsblad en Het Wekelijks Nieuws –
hebben niet alleen stuk voor stuk een zeer respectabele anciën-
niteit, maar slagen er ook in om steeds meer de interesse van het
jongere publiek te winnen.

De interesse voor het regionale gebeuren is een feit en de
manier waarop Krant van West-Vlaanderen daarop inspeelt, is
uniek. Voor elke gemeente wordt de complete berichtgeving
nagestreefd: familieberichten, verenigingsleven, het culturele en
het sportieve gebeuren tot en met de informatie over de ama-
teur- en de jeugdsport.
Krant van West-Vlaanderen zelf besteedt aandacht aan het
grote nieuws in de provincie en in het land maar dan telkens
weer bekeken vanuit de eigen West-Vlaamse invalshoek.
De krant beschikt over een nieuw redactie-informatiesysteem
waarbij de elektronische opmaak voor grote tijdwinst zorgt
waardoor het nieuws heet van de naald kan gebracht worden.
De redactiehuizen in Brugge, Oostende en Kortrijk worden
gebruikt door de plaatselijke reporters maar alle andere redac-
teurs en medewerkers werken centraal vanuit de algemene
redactie in Roeselare. Krant van West-Vlaanderen schakelt in
2005 volledig over op tabloidformaat en is klaar voor de 
toekomst.

Krant van West-Vlaanderen brengt
nieuws bekeken vanuit de eigen
West-Vlaamse invalshoek.

KRANTEN EN GRATIS BLADEN

L E N D E L E D E

M E U B E L S

Rijksweg 3 (N36 Roeselare-Kuurne)
Tel. 051301487
Open: 10-12u. en 14-19u.
zon- en feestdagen: 14-18.30u.
Gesloten op woensdag

Speciale
voorwaarden

Gouden Gids
u vindt ons in

Slaapkameractie

DB45/209836C5

Kortrijkstraat 174, INGELMUNSTER, 
tel. 051 31 18 12 , fax 051 31 20 20
info@vandenabeele.be
www.vandenabeele.be
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2e verkooppunt :

L.Vandeputte
Kortrijkstraat 90, Zwevegem

Tel. 056 75 70 65
Fax 056 75 60 65

www.l-vandeputte.be

Een MMS’je voor

€0,10!

* Geldig voor elke activering van een Messaging Pack 150, voor alle nationale MMS inbegrepen in het Messaging Pack 150 en verstuurd met een gsm vóór eind april, uitgezonderd MMS’en
naar speciale nummers en tekst-MMS’en. Eveneens beschikbaar: Messaging Pack 30 en Messaging Pack 90.

Messaging Pack 150

Activeer het Messaging Pack 150 en verstuur uw MMS’jes
voor de prijs van een sms tot eind april.
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Intuïtieve tekstinvoer (T9)  

5 speelklare games

Downloadbare beltonen, logo’s en zwart wit spelletjes  

Tot 150 sms’jes in 
het telefoongeheugen 

Spreektijd:
max. 4,1 u

Stand-by:
max. 260 u

Gewicht:
114 g

€

e r k e n d  a g e n t

59

DB31/209889D5

UITNODIGING
WEEKENDVERKOOP

een selectie uit topmerken
EXCLUSIEVE MERKKLEDIJ

VOOR HEREN
te Harelbeke

(bij Mady & Janine) op
8, 9 en 10 april 2005

Verkoop van merkkledij voor heren

Watermolenstraat 46 te 8530 Harelbeke
Vrijdag 8/4 10u. tot 12u. 14u. tot 20.30u.
Zaterdag 9/4 10u. tot 12u. 14u. tot 18u.
Zondag 10/4 10u. tot 12u. 14u. tot 17u.

Bancontact & Visa mogelijk!

Prachtige kostuums - Vesten - Broeken - Hemden - Pulls - T-shirts - Dassen

!! P.S.!!
Eveneens wordt onze

ZOMERCOLLECTIE 
voor DAMES

nog eens aangeboden.

Een moderne collectie herenkledij,
gemaakt uit de beste Italiaanse stoffen

zoals VAN GILS, NOBLESSE, REDA,...
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2,00 euro
VERSCHIJNT WEKELIJKS

REDACTIE
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare

Telefoon 051 26 61 11
Fax 051 26 65 87
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Zie KW pagina’s 17-24

8 PAGINA’S EXTRA
West-Vlamingen over

Johannes Paulus II

WIN EEN WEEKENDJE
Den Haag

Zie KW-magazine pag. 7 Zie KW-magazine pag. 4

VOORDEELAANBOD
Haal deze tuinkit 
in huis voor slechts 

VOORDEELAANBOD
Haal deze tuinkit 
in huis voor slechts 

11,95€

Een en ander is een gevolg
van de vriendschap met

Caroline Gryspeerdt, die ook
in de Guido Gezellestraat in
Heule woont.

„Caroline was al eens eerste
eredame bij de Tinekesverkie-
zing, tweede eredame bij Miss
Traffic, eerste eredame bij
Miss Zomerlief en nam ook
deel aan Miss Dahlia. Verle-
den jaar werd zij dan tweede
eredame bij Miss Belgium
Earth. De goeie ervaringen
van Caroline trokken mij over
de streep om ook mijn kans te
wagen. Andere verkiezingen
zie ik eigenlijk niet echt zitten.
Ik neem deel omdat het voor
een goed doel is en omdat ik
ook weet dat het een organisa-
tie is die de beloftes nakomt.
Caroline mag straks immers

naar Las Vegas, zoals dat be-
loofd was.”

Psychiatrie

Stéphanie volgde al vier jaar
verzorging aan Stella Maris,
studeert nu aan het HIVV en
wil later graag een job in de

psychiatrie.
„Ik kon mijn stage doen in

het Heilig-Hartziekenhuis in
Ieper en ik zie wel iets in dat
soort werk. Vooral het mense-
lijk contact interesseert mij.”

(DEL)

Zie p. 4

„Verkiezing met een doel”
Q HEULE – Onder het
motto ‘Beauty for a
cause’ neemt Stépha-
nie Soenens deel aan
de Miss Belgium
Earthverkiezing. Verle-
den jaar was zij kandi-
date Tineke van Heule
in eigen dorp. „Maar
in andere missverkie-
zingen zie je mij niet
optreden,” aldus Stép-
hanie. „Dit doe ik
vooral omdat het een
verkiezing is die een
goed doel steunt, het
Kinderkankerfonds.”

Stéphanie Soenens is finaliste voor de Miss Belgium Earthverkie-
zing. (Foto DEL)

„Enkele jaren geleden
kwam ik in contact met

Coby Bouwkamp uit Neder-
land. Ik kampte toen met hevi-
ge migraine-aanvallen en wil-
de ook wel enkele kilootjes
kwijt,” aldus Greet Gevaert. 

42 dagen

„Ik vond het niet moeilijk
om het 42-dagenprogramma te
volgen en mocht zelfs nog
roomsausjes eten ook. Na twee
weken was ik al van mijn mi-
graine verlost en 42 dagen la-
ter was ik ook 7 kg kwijt. Nog
veel spectaculairder waren de
centimetertjes, die wegsmolten
als sneeuw voor de zon. Ik
ging van maat 42 naar maatje
38 ! En het komt niet terug : ik

hou het al meer dan twee jaar
vol.”

Koolhydraten

Het geheim van dit pro-
gramma ?

„Tegenwoordig zitten heel
veel koolhydraten – suikers
zeg maar – in onze voeding.
Zelfs in producten waarin je
het niet verwacht, zoals bij-

voorbeel voorverpakte charcu-
terie. Minder koolhydraten,
veel water drinken en wat
meer beweging : dat volstaat
om in 42 dagen een ander
mens te worden ! En met één
opruimdag per week vermijd
je het jojo-effect. Verslaafden
aan chocolade hebben het am-
per drie dagen lastig.”

(MVM)
Zie KW Magazine p. 33

Afvallen zonder honger : het kan !
Q KORTRIJK – „Voor
een gezond gewicht
hoef je geen honger
te lijden en geen ca-
lorieën te tellen !”
stelt Greet Gevaert

Het geheim van Greet Gevaert ? „Gewoon minder koolhydraten
eten !” (Foto HOL)

(DEL)
Zie p. 21

Klaar voor ‘Cirque d’O’
Q ZWEVEGEM – Cir-
cus in het zwem-
bad ? Dat kan ! Dit
weekend brengt
synchroclub De Fla-
mingo’s zijn twee-
jaarlijkse show in
het Zwevegemse
zwembad. Het
wordt een echte ar-
tistieke bedoening,
circus in het water
zeg maar, gebracht
door de top van
het Belgische wa-
terballet. De erva-
ren jongedames
worden bijgestaan
door kleine water-
nimfen en door…
een mannenteam !
Wat begon als een
grap, werd een
echte act !

Ook de jongsten van de Flamingo’s staan klaar voor ‘Cirque d’O’, een circusvoorstelling in het zwembad. Zelfs de papa’s staan
klaar om op te treden ! (Foto GJZ)

„Ik mag niet naar Rome zeker !?”
KORTRIJK – Willy Forrez,
directeur van het Sint-Niklaas-
instituut, beleefde een buiten-
gewoon toeval. Hij vertoefde
bij het sterven van de Paus in
Rome, net als… 27 jaar gele-
den.
„Dit jaar was ik voor de derde
keer in Rome. In 1976 was ik
er voor de eerste keer, als be-
geleider van de laatstejaarsstu-
denten van het Sint-Jozefinsti-
tuut. In 1978 ging ik er in die-
zelfde functie nog eens heen.
We kwamen aan op zondag en
bezochten de beroemde Trevi-
fontein. Plots kwamen mensen

roepend de straten op, sommi-
gen vielen op hun knieën en
schreeuwden. Johannes Paulus
I, pas 34 dagen paus, was plots
overleden. Van grote media-
aandacht was toen nog geen
sprake,” aldus Willy Forrez.
„Vrijdag vertrokken we met
vrienden naar Rome, zaterdag
hoorden we dat de paus over-
leden was. Voor de tweede
keer kon ik Vaticaanstad niet
bezoeken door het overlijden
van een paus. Een vreemd toe-
val. Nu was er wel enorme
media-aandacht. Wij gingen
niet tot op het Sint-Pieters-

plein, hoewel we dat wel van
plan waren. We vernamen van
enkele studenten uit Kortrijk
dat zij de avond ervoor van
17 u. tot 23 u. moesten aan-
schuiven. Dat was voor ons
toch wat te lang. De kerkdienst
die werd opgedragen in de ka-
pel, werd langs de openbare
weg uitgezonden op grote
schermen, waarvan we verna-
men dat ze van Barco waren.
Mensen zeggen mij nu dat ik
beter niet meer naar Rome
ga !”

Zie KW p. 17
(RDK)

Willy Forrez en zijn echtgenote maakten voor de tweede keer in
Rome het overlijden van een paus mee. (GF) 
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Inhoud

Frans en Italiaans hebben
geen geheimen voor deze
jongeman, evenmin als me-
dia en informatie. Hij rijdt
graag met de motor, is in de
ban van digitaal filmen en
fotograferen en perst een aar-
dige noot uit trompet of
trombone. Tenslotte is het
ook een politiek beest. Her-
kent u hem al ? Zie p. 9

Wie ben ikWie ben ik
KORTRIJK – Bij City-mobiel aan de Veemarkt kun je al lan-

ger terecht om een fiets te huren. City-mobiel is het kleine
broertje van Mobiel in de Bloemistenstraat, dat – hoewel minder
bekend – een ruimer aanbod heeft. Je kan er ook klein fietsmate-
riaal, fietskaarten en gidsen kopen. Nieuw is de verkoop van
tweedehandsfietsen aan redelijke prijzen. Ook nieuw is de actie
‘Gratis fietsen’. Aan de achterkant van het station en op de Vee-
markt kunnen nu fietsen geleend worden : de eerste vier uur zijn
gratis, daarna betaalt u één euro per uur.

Zie p. 4

Vier uur gratis
fietsen in de stad

VASTGOEDKANTOOR

NAESSENS
• beroepskrediet
• verzekeringen
• immobiliën

prof. dewulfstraat 9
8970 poperinge
tel. 057-33 39 50
info@naessens.be
www.naessens.be

NAESSENS

DB36/207888B5

Gasthuisstraat 25-27, Poperinge
Tel. 057 338728 - 057 333576
WINKEL  MET PARKING ACHTERAAN

Speciaalzaak naaimachines & overlocks
Pfaff, Bernina, Husqvarna, Singer

Nieuwe zomercollectie
kinderondergoed
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Poperingseweg 623, 8908 Vlamertinge-Ieper
Tel. 057 33 34 74 - Fax 057 33 39 82

ELECTRO BRUNEEL bvba

Vernieuw tijdig Uw lampen
Keuze uit verschillende types
zonnebanklampen

VERSTANDIG BRUINEN,
’n goed idee. 

DB11/209578C5

Nieuwe Citroën C4
Beleef de technologie

Citroën C4 coupé

12.500€vanaf

GARAGE VANHULLE bvba
K. Steverlyncklaan 18, IEPER
Tel. 057208686

Nettoprijs incl. btw van de Citroën C4 Coupé 1.4i 16v Tentation op 01/03/2005 vermin-
derd met alle promoties, de ”Green Act” recylage- en overnamepremie inbegrepen en
onder voorbehoud van de wijziging van de catalogusprijs. Aanbieding niet cumuleer-
baar met andere lopende promoties. Aanbieding, onder voorwaarden, voorbehouden
aan particulieren en geldig bij ons. Niet-contractueel document. Gemengd verbruik
(l/100 km): van 4,7 tot 8,4. CO2 - uitstoot (g/km): van 125 tot 200.

DB11/209903D5

2,00 euro
VERSCHIJNT WEKELIJKS

WEST
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare

Telefoon 051 26 61 11
Fax 051 26 65 87101ste JAARGANG
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www.hetwekelijksnieuws.be
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VOORDEELAANBOD
Haal deze tuinkit 
in huis voor slechts 

VOORDEELAANBOD
Haal deze tuinkit 
in huis voor slechts 

11,95€

Vrede daalt over Ieper

IEPER – Op 16 mei 1985, bijna twintig jaar geleden, liep het storm op de Grote Markt voor de komst
van paus Johannes Paulus. Tienduizenden katholieken gaven hun leider een daverende ontvangst.
Enkele bekende Ieperlingen groeven als eerbetoon bij het overlijden van de kerkvorst in hun diep-
ste herinneringen naar die stralende dag in de Vredesstad. Tijdens zijn korte bezoek liet hij op de
meeste van hen een verpletterende indruk na. „De man had zoveel charisma, dat het bijna onwerke-
lijk scheen”, zo klinkt het. (GF) Zie KW p. 20-21

De Keizers van de Kemmelberg

HEUVELLAND – Amper drie dagen na een weergaloze Ronde van Vlaanderen konden de Vlaamse
wielerfans opnieuw smullen van een heerlijke Gent-Wevelgem, die de renners gewoontegetrouw
een paar keer over de ultieme scherprechter De Kemmelberg stuurde. De latere winnaar Nico Mat-
tan sterft tijdens de tweede doortocht in het wiel van de nieuwe Vlaamse wielergod Tom Boonen
(links vooraan). Zie ReportagePlus p.25

Vorige week konden we
melden dat in opdracht van een
onderzoeksrechter uit Kortrijk
een aantal Armeniërs waren
opgepakt die zich in onze regio
en elders in de provincie schul-
dig hadden gemaakt aan dief-
stallen van diesel uit tanks van
trucks, die ’s nachts geparkeerd
stonden langs de openbare
weg. De buit bedroeg soms
meer dan 500 liter. Nu de die-

sel opgeklommen is boven 1
euro per liter, vertegenwoor-
digden tientallen brandstofdief-
stallen samen een serieus be-
drag. 

De truckers (en hun werkge-
vers) die dachten dat met die
aanhoudingen het stelen zou
stoppen, kwamen bedrogen uit.
Sommigen zijn inmiddels ge-
confronteerd met een nieuw fe-
nomeen, nl. de diefstal uit op-

leggers. Tussen 1 en 4 april
verschafte een dief zich toe-
gang tot een oplegger die ge-
parkeerd stond langs de Oost-
kaai in Ieper. Hij ontvreemdde
een aantal dozen met onder-
houdsproducten. Op de namid-
dag van zondag 3 april werden
in Westrozebeke twee opleg-
gers opengebroken. De dader
ging aan de haal met een hoe-
veelheid papier. (HD)

Diefstallen uit opleggers
Q IEPER – Nu een einde gekomen is aan de dieseldiefstallen, steekt
een nieuw fenomeen de kop op : diefstallen uit opleggers.

IEPER – Ondanks moedig verweer zakte VK Ieper vorig seizoen naar tweede provinciale. Bestuur en spelers lieten het hoofd niet hangen. en begonnen het sei-
zoen 2004-2005 met het voornemen om het verblijf in tweede maar één jaar te laten duren. Vier matchen voor het einde van de competitie was de promotie al een
feit. Na de wedstrijd op verplaatsing bij SV Kortrijk, die met 1-3 werd gewonnen, werd er een stevig feestje gebouwd. Voor topschutter Giovanni Houthoofd
smaakte de promotie blijkbaar zowel letterlijk als figuurlijk zoet. Ieperlingen die hun kampioenen in eigen stadion willen toejuichen, moeten nog wachten tot 
17 april, want dit weekend speelt VK op het terrein van SC Oostrozebeke. Alles wat U over de promotie van VK wil weten, kunt U lezen op de laatste bladzijde
van de Sportkrant. (Foto Bart) Zie Sportkrant

Terug in eerste provinciale

IEPER – Geduld is een schone deugd. Daar kunnen de
Ieperse cipiers over meepraten. In onze krant van 7 decem-
ber 2001 schreven we dat minister Rik Daems aan Martial
Lahaye had verklaard dat er 1,25 miljoen euro zou geïn-
vesteerd worden in renovatiewerken van de Ieperse gevan-
genis. Bijna 400.000 euro zou in een eerste fase gebruikt
worden voor de renovatie van de wandelkoeren. In een
tweede fase zou voor bijna 900.000 euro het hoofdgebouw
gerenoveerd worden. Martial Lahaye gaf toen de volgende
commentaar : „Uiteraard garandeert dit niet het behoud
van de gevangenis, maar ik denk dat door die investerin-
gen de gevangenis de eerstkomende 10 jaar niet zal ver-
dwijnen.”

Bijna drie en een half jaar later is men eindelijk gestart
met de renovatie van de douches. En de wandelkoeren ?
Die werden in augustus 2004 aanbesteed, maar minister
Reynders kan niet garanderen dat de kredieten nog dit
voorjaar worden vrijgemaakt… En dat inkomgebouw ? In
het beste geval zal de studie hiervoor klaar zijn tegen het
bouwverlof. Minister Reynders hoopt de kredieten hier-
voor nog voor het jaareinde vrij te maken. Uiteraard mag
aan hem de vraag niet gesteld worden wat er met dat dos-
sier gebeurt als tegen die tijd inmiddels de regering geval-
len is. De tijd zal uitwijzen of we de woorden van Lahaye
uit 2001 als volgt moeten interpreteren : „De gevangenis
zal niet verdwijnen voor 2011, omdat pas dan de renovatie
zal voltooid zijn.” (HD)

Zie p.4

Werk van lange adem

De kleine bengel op deze
foto is ondertussen bijna 48
jaar oud. Hij is goed gekend
in het Poperingse carnaval-
milieu. Beroepshalve is hij
café-uitbater en verantwoor-
delijke voor een privé-zaal.
In zijn vrije tijd verzamelt hij
allerlei legerattributen.

Zie p. 10

Wie ben ikWie ben ik

WEVELGEM – Jocky Vandeplassche (35) is op zijn verjaardag
omgekomen op de A19 in Wevelgem. Hij botste frontaal met
een zware vrachtwagen. De man woonde sinds een 3-tal
maanden in Wevelgem. Hij had drie kinderen bij zijn eerste
vrouw en woonde tot voor kort bij hen in de Reutelhoekstraat
4 in Geluveld.

Zie p. 2

Oud-Geluveldnaar
verongelukt

Ieper ........................................... 4
Poperinge................................... 9
Poperinge Deelgemeenten ...... 13
Vleteren.................................... 14
Lo-Reninge............................... 15
Ieper Deelgemeenten .............. 18
ReportagePlus ......................... 25
Heuvelland ............................... 20
Mesen ...................................... 21
Komen-Waasten ...................... 21
Zonnebeke ............................... 24
Langemark-Poelkapelle ........... 27
Houthulst .................................. 29

Inhoud

Boeddhisten

vieren jaar

van de Haan
Zie p.3

Ieper

Ardooisesteenweg 73 • ROESELARE
Tel. 051 22 27 58 • Fax 051 24 98 62
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L E N D E L E D E

M E U B E L S

Rijksweg 3 (N36 Roeselare-Kuurne)
Tel. 051301487
Open: 10-12u. en 14-19u.
zon- en feestdagen: 14-18.30u.
Gesloten op woensdag

Speciale
voorwaarden

Gouden Gids
u vindt ons in

Slaapkameractie

DB45/209836C5

Kortrijkstraat 174, INGELMUNSTER, 
tel. 051 31 18 12 , fax 051 31 20 20
info@vandenabeele.be
www.vandenabeele.be
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2e verkooppunt :

L.Vandeputte
Kortrijkstraat 90, Zwevegem

Tel. 056 75 70 65
Fax 056 75 60 65

www.l-vandeputte.be

Een MMS’je voor

€0,10!

* Geldig voor elke activering van een Messaging Pack 150, voor alle nationale MMS inbegrepen in het Messaging Pack 150 en verstuurd met een gsm vóór eind april, uitgezonderd MMS’en
naar speciale nummers en tekst-MMS’en. Eveneens beschikbaar: Messaging Pack 30 en Messaging Pack 90.

Messaging Pack 150

Activeer het Messaging Pack 150 en verstuur uw MMS’jes
voor de prijs van een sms tot eind april.
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Intuïtieve tekstinvoer (T9)  

5 speelklare games

Downloadbare beltonen, logo’s en zwart wit spelletjes  

Tot 150 sms’jes in 
het telefoongeheugen 

Spreektijd:
max. 4,1 u

Stand-by:
max. 260 u

Gewicht:
114 g

€
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DB31/209889D5

2 ZONNEGLAZEN OP STERKTE
Enkelzicht* €38,00
Multifocaal* €160,00
(met garantie)
*binnen cat. 6/2

Wallenstraat 33 - 8800 Roeselare - Tel. 051241043 
Donderdag gesloten

DB14/209961D5
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Eindelijk de beker !

ROESELARE – Na vijf jaar slaagde Knack Roeselare er eindelijk nog eens in om een hoofdprijs in België weg te kapen. Met het mes tussen de tanden trokken de
spelers naar de bekerfinale in Bree waar ze Lennik in de pan hakten. De ontlading (zie foto Ronny Neirinck) volgde. Een impressie van een volksverhuizing en een
voorbeschouwing op de halve finale van play-offs tegen datzelfde Lennik vind je op de pagina’s 33, 40 en 41. (Foto RN)

Het paaldansen is meer dan ooit in. Er worden tegenwoordig cursussen gegeven en sommi-
gen opperen zelfs om er een Olympische sportdiscipline van te maken. Maar voor paaldanse-
res Alexia, haar ‘baas’ Charly Hollevoet van nachtclub De Princesse en haar grootste bewon-
deraar Eric Vierstraete, moet het vooral een sexy en opwindende bezigheid blijven, waarbij
bloot een essentiële vereiste is. Zie pagina 25. (AV-foto AV)

„Geef ons maar
bloot !”

Nico doet het weer !

SINT-ELOOIS-WINKEL – Nico Mattan heeft in een onwaarschijnlijke finale de 67e editie van Gent-
Wevelgem gewonnen. Mattan ontsnapte uit een kopgroep op een tiental kilometer van de eind-
meet. De Spanjaard Antonio Flecha kwam nog bij Mattan en liet hem op enkele kilometers van de
finish in de steek. Flecha had zich echter vergaloppeerd, waardoor Mattan nog tot bij de Span-
jaard kon komen. In de laatste rechte lijn liet de renner uit Sint-Eloois-Winkel Flecha achter zich,
waardoor hij eindelijk nog eens kon juichen. Zie p. 47

Inzake dorpsgetrouwheid en
sociale inzet is ze een voor-
beeld. Zij kwam ruim 61 jaar
geleden ter wereld in de scha-
duw van de Sint-Martinus-
kerk. Ze woont nu nog steeds
in het dorpscentrum. Na eerst
in de weer geweest te zijn
voor haar overleden vader en
moeder, oudere zus en jonge
broer blijft ze actief op het so-
ciale vlak. Zie p. 16

Wie ben ikWie ben ik Garage

Plancke 

op nieuwe

wegen
Zie p. 13

Roeselare

ROESELARE – Deze week
start in De Weekbode een
nieuwe reeks over dertigers
en veertigers. We laten tien
weken een Roeselaarse derti-
ger of veertiger aan het woord
over zijn of haar stad. Hoe za-
gen zij hun stad veranderen
en in welke mate hebben zij
een aandeel gehad in die ver-
anderingen ? Vandaag bijt Fi-
lip Strobbe, de directeur van
De Spil, de spits af. Strobbe
is dan wel een ingeweken
Roeselarenaar, toch is deze
stad voor hem zijn enige
‘thuis’.

Zie p. 13

Nieuwe reeks : dertigers en
veertigers over hun stad

Zie p. 5

Zuid-Afrikaanse 
ambassadeur te gast 

op uitwisselingsproject
Burgerschool

In het artikel ‘Rumbeekse
toerist komt om in Frankrijk’
op onze voorpagina van vorige
week, sloop buiten de wil van
onze redactie een fout in de fa-
miliale gegevens van het
slachtoffer Daniël Coussée.
Veerle Vandaele uit Roeselare
laat ons weten dat Sabine De
Wandel de vriendin is van haar
ex-man Filip Coussée, en niet
zijn echtgenote zoals in het ar-
tikel vermeld staat. Zij en niet
Sabine De Wandel is dan ook
de moeder van de kleinkinde-
ren Jobbe en Febe Coussée.
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Cercle Oedelem trok zondag met zijn beloftenteam naar Olympic
Koolskamp. Aangezien die ploeg met een tekort aan spelers

kampt, worden er meestal enkele junioren ingeschakeld. Onder hen
ook Simon Vanderwetys. De jongeman speelde amper een jaar bij
de voetbalploeg van zijn dorp.

In de vierendertigste minuut van de wedstrijd, net voor de rust,
viel Simon op het grasveld in elkaar. „Omdat hij naar zijn schouder
greep, dachten we dat hij daar een letsel had opgelopen”, vertelt Vé-
ronique Moerman. De Oedelemse vrouw woonde samen met echtge-
noot Danny Jonckheere, eveneens trainer van de scholieren, de
match bij. „Maar toen de scheidsrechter aanmaande om een ambu-
lance te bellen, beseften we dat er iets ernstigs aan de hand was. In
het kader van zijn trainersopleiding heeft mijn man nog EHBO ge-
volgd. In het publiek zat ook een verpleger uit Koolskamp, die
werkt op de intensieve afdeling van het AZ Sint-Jan. Beide mannen
hebben Simon een half uur lang proberen te reanimeren. Maar hulp
kon niet meer baten…”

Het ziet er niet naar uit dat de beloften de rest van het seizoen nog
zullen voetballen. Voor de volgende matchen geven ze alvast forfait. 

Op donderdag 7 april werd afscheid genomen van Simon in Ter
Loo in Loppem. Nadien werd de jongeman gebracht naar zijn laatste
rustplaats, achter de kerk van Sint-Kruis. (SB)

Jonge voetballer
sterft op grasmat
Q KOOLSKAMP – Een 21-jarige speler van Cercle
Oedelem overleed op het voetbalveld van Olym-
pic Koolskamp tijdens de match. Vermoedelijk is
het een hartstilstand die hem fataal werd. Zijn
ploegmakkers zijn er kapot van.

„Geef ons maar
bloot !”
„Geef ons maar
bloot !”

ICHTEGEM – Het paaldansen is meer dan ooit in. Er worden tegenwoordig cursussen gege-
ven en sommigen opperen zelfs om er een Olympische sportdiscipline van te maken. Maar
voor paaldanseres Alexia, haar ‘baas’ Charly Hollevoet (rechts) van nachtclub De Princesse en
haar grootste bewonderaar Eric Vierstraete (links) van de gelijknamige maxistock in Ichtegem,
moet het vooral een sexy en opwindende bezigheid blijven, waarbij bloot een essentiële vereis-
te is. Zie pagina 23. (AV-foto AV)

L E N D E L E D E

M E U B E L S

Rijksweg 3 (N36 Roeselare-Kuurne)
Tel. 051301487
Open: 10-12u. en 14-19u.
zon- en feestdagen: 14-18.30u.
Gesloten op woensdag

Speciale
voorwaarden

Gouden Gids
u vindt ons in

Slaapkameractie

DB45/209836C5

HOOFDVERDELER BRUGGE

GARAGE-CARROSSERIE

VANDERKEILEN bvba
E-mail: info@vanderkeilen.com

Torhoutsesteenweg 654
8400 OOSTENDE
Tel 059 80 70 71

CITROËN verkiest TOTAL

Nieuwe Citroën C4
Beleef de technologie

DB11/209893D5

Dienst na verkoop

E-mail : saelens@proximedia.be
Website: www.freddy-saelens.be

Aartrijksestraat 145 • 8211 Aartrijke
Tel. 050-21 18 14 • Fax 050-22 09 05

■ ALLE BUITEN- &
BINNENZONWERINGEN

■ SECTIONALE POORTEN
■ ROLLUIKEN EN

VOORZETROLLUIKEN
■ RAAMDECORATIE:

VOUWGORDIJNEN,
ROLLO’S, VERTICALS,
VENETIANS eventueel met
ALLE AUTOMATISATIES

■ PVC- & ALURAMEN EN
DEUREN

■ BALUSTRADES voor
TRAPPEN EN BALKON

■ VOUWDEUREN -
SIERLUIKEN - INDUSTRIËLE
POORTEN - ROLHEKKENS

■ WIJ DOEN ALLE
AUTOMATISATIES OP
BESTAANDE ROLLUIKEN -
POORTEN

FREDDY SAELENS

NIEUW VELUX-VERDELER
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Boer Bart zkt. vrouw

Q MOERE – Bart Demeyere uit de Gistelse deelgemeente mag er dan pas 21 zijn, maar toch doet de
jonge boer al mee met het VTM-programma Boer zkt. vrouw. Is hij dan zo wanhopig op zoek naar de
ideale levensgezellin ? „Ik ben nog jong. Ik ben in de ‘fleur’ van mijn leven. Als dit niets wordt, is dit
geen drama”, blijft hij West-Vlaams kalm onder de mediadrukte. Zie KW-Magazine, p. 13. (Foto EV)

Een aannemer bouwt in de
IJzerlaan een appartementsge-
bouw met een ondergrondse ga-
rage. Er werden echter onvol-
doende verankeringen geplaatst,
waardoor het huis van Carine
De Boyser steeds verder ver-
zakt. Gisteren donderdag vond
op de werf een crisisvergade-
ring plaats. De werken mogen

voorlopig doorgaan, maar de
aannemer moet zorgen voor een
stevige verankering. In de twee
weken dat de verankering moet
uitharden, moeten vier peilput-
ten gegraven worden en zet-

tingsbalken worden aangebracht
om het verdere verzakken van
de woning te controleren. Ook
een tweede woning liep intus-
sen ernstige schade op.

Zie p. 19 

Bouwput doet huis verzakken
Q MIDDELKERKE –
Het gezin van Carine
De Boyser in de IJzer-
laan staat een lange
juridische strijd te
wachten. Door de
bouwput naast de
deur is haar huis zo-
danig verzakt dat het
onbewoonbaar is.

Carine De Boyser en schepen Liliane Pylyser bij de bouwput
waardoor alle ellende begonnen is. (Foto XTM)

Deze kranige Oostendenaar
maakte in zijn leven nogal wat
mee. Zo stapte hij als jongeman
in het verzet, wat hem een ticket
naar een Duits concentratiekamp
opleverde. Hij overleefde echter
en gooide zich met volle energie
in de sport. Maar ook het carna-
val ligt hem na aan het hart en
hij richtte zelfs zijn eigen carna-
valvereniging op. Zie p. 12 

Wie ben ikWie ben ik Franky De
Block tien

jaar
voorzitter
OCMW

Zie p. 6

Oostende
Na een rijk gevulde carrière

bij de marine en bij een firma
in de haven van Zeebrugge,
slaagde Vandenberghe zopas
voor zijn examen dokwerker.
„Ze hadden het in Zeebrugge
nog nooit meegemaakt dat ie-
mand van 57 jaar zich kandi-
daat stelde als dokwerker. Ik
heb hen werkelijk moeten
overtuigen dat ik de job zou
aankunnen. Ik ben nu eenmaal
niet het type om thuis te zitten
en naar seniorenverenigingen
te gaan.”

Zie p. 3 

Dokwerker op z’n 57ste
Q OUDENBURG –
De meeste mensen
beginnen op hun
57ste langzaam aan
hun pensioen te
denken, maar niet
Jean-Pierre Vanden-
berghe uit Ettelgem.

Jean-Pierre Vandenberghe in zijn natuurlijke biotoop : de haven van Zeebrugge. (Foto Deman)

BREDENE – Was het
nieuws een week eerder geko-
men, dan had men het kunnen
verwarren met een aprilgrap,
maar vanaf volgende maand
zal het gemeentebestuur van
Bredene zelf theoretische rij-
lessen aanbieden. Iedere (jon-
ge) Bredenaar heeft recht op
12 uur theoretisch rijonder-
richt. Met het voorstel reageert
het gemeentebestuur op de ta-
rieven van de rijscholen. 

Zie p. 16 

Gratis
rijlessen in
Bredene

Oostende ................................... 4
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AUTEUR BART DEMYTTENAERE

„We hebben niet altijd een
juist beeld van vluchtelingen”

pag.

10

BISSCHOP ROGER VANGHELUWE 

„Een pausprofiel ? Niemand
beantwoordt daaraan”

pag.

2

p. 17- 24 

Johannes Paulus II 
en de West-Vlaamse Kerk

Broers Wittevrongel

Brels boot
moet weer varen

zie p. 12

ACV-Metaal pakt uit met cijferge-
gevens afkomstig van het Fonds
voor Bestaanszekerheid (FVB) die
tonen dat de afbouw van de te-
werkstelling van arbeiders in de
metaalverwerking, machinebouw
en elektronica, zich in onze pro-
vincie versneld doorzet. Vorig jaar
waren er nog 1.039 kleine en grote
bedrijven (-15 in vgl. met 2003)
die samen 22.695 arbeiders tewerk
stelden (-1.397). Dat is de laagste
score sinds 1970.
Luc Logghe, secretaris ACV-Me-
taal Brugge, ziet geen verbetering
en heeft het over een structureel

probleem : „We zien dat de te-
werkstelling onder de bedienden
in dezelfde sector wel toeneemt.
Er is dus sprake van een verschui-
ving van arbeiders naar bedien-
den. Verder scoort de contractuele
flexibiliteit enorm hoog. De tijde-
lijke contracten zoals interims en
contracten van bepaalde duur, vor-
men nu al ruim 13 % van de arbei-
derspopulatie. Dat werkt niet sti-
mulerend voor jonge werknemers.
De toename van nacht- en week-
endwerk in het kader van de werk-
tijdflexibiliteit, zorgt voor span-
ning tussen werk en familiale situ-

atie. Kostenreductie is aan de orde
van dag. Een stijgend ziektecijfer
door toenemende werkdruk en
stress is het logische gevolg.”
Vorig jaar kende de metaalver-
wante sector slechts 2,5 % nieuwe
vaste aanwervingen. Ook dat is
een negatief record en volgens
Luc Logghe wordt de sector op
die manier niet aantrekkelijk voor
jongeren die blijven zwalpen in
een circuit van interimwerk. Vrij-
wel alle metaalspecificaties zijn
terug te vinden in de lange
VDAB-lijst van knelpuntberoe-
pen. (JBVI)

Paniek in metaalsector
Q De tewerkstelling van arbeiders bij de West-Vlaamse metaalverwer-
kende bedrijven is vorig jaar met 1400 werknemers gedaald. Met nog
22.695 metaalarbeiders kent de branche een historisch dieptepunt. 

Ivan Contreras
Mexicaanse sterspeler
bij Knack Roeselare

zie p. 13

(Foto Reuters)

Zie p. 3-4-
7-13 en KW

Herinneringen
aan een paus

Michel
D’Hooghe was
vier keer op
bezoek bij
Johannes
Paulus II■

Antwerpen Brugge Brussel Hasselt Knokke
03/226 74 33 050/44 00 22 02/512 86 99 011/23 10 91 050/61 21 26
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RUSTIG KIEZEN BIJ ONS
UITGEBREID GENIETEN BIJ U

OPENINGSUREN :

di tot vrij : 9-12 u. en 14-18.30 u.

zaterdag :  10-12u. en 14-18 u.

zondag : 14-18u.

maandag en feestdagen gesloten

Kom het comfort en de topkwaliteit van onze 

relax- en massagezetels ontdekken. Schenk uzelf of 

uw partner een Zerostress zetel voor eindeloos genieten.

Prins Leopoldstraat 14

8310 Brugge-Sint-Kruis 

Tel. (050) 35 49 84

www.cocquytmeubelen.be

2,00 euro
VERSCHIJNT WEKELIJKS

REDACTIE
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Wat zondag een leuk potje
voetbal moest worden

tussen de beloftenteams van
Olympic Koolskamp en Cercle
Oedelem, kreeg net voor de
kampwisseling een dramati-

sche ontknoping. Junior Si-
mon Van Der Weijst werd ge-
troffen door een fatale hartstil-
stand. Zijn ploegmaats en gans
Cercle Oedelem zijn er kapot
van.

Simon werd geboren in
Rwanda, maar werd op drieja-
rige leeftijd geadopteerd door
een Oedelems koppel. Hij had
een halfbroer Thomas, met
wie hij samen voetbalde.

Op de website van Cercle
Oedelem stroomden de steun-
betuigingen toe. Daaruit blijkt
dat Simon, die in de bouw
werkte bij zijn oom, door
iedereen als een toffe, sympa-
thieke jongeman ervaren werd.
Het ziet er niet naar uit dat de
beloften van Cercle Oedelem
dit seizoen nog zullen spe-
len…

Zie p. 2

Cercle Oedelem rouwt
Q Tijdens een voetbalmatch tussen de
beloftenteams van Olympic Koolskamp en
het bezoekende Cercle Oedelem, zeeg de
21-jarige Simon Van Der Weijst net voor
de rust plots neer. De alom gewaardeer-
de jongeman was het slachtoffer van een
hartstilstand. De reanimatiepogingen wa-
ren tevergeefs… 

Wijlen Simon Van Der Weijst.
(Foto GF)

Brugse cursus
voor

busbegeleiders
van

blauw-zwart
doet minister
Dewael flink

blozen bij
George Bush

Zie p. 6

Controversiële foto’s

De bekende hedendaagse
kunstenaar Spencer Tu-

nick zal een installatie maken
in Brugge naar aanleiding van
de opening van het cultuurfes-
tival Corpus Brugge 05. Cor-
pus ten volle uit, want Tunick
staat erom bekend dat hij voor
z’n installaties een beroep doet
op naakte mannen- en vrou-
wenlichamen. Hiervoor laat hij
telkens tientallen, honderden,
soms zelfs duizenden vrijwilli-
ge figuranten naakt poseren op
openbare plaatsen.

Spencer
Tunick creëert
naaktinstallatie
op opening
Corpus 05
Brugge■

Op zaterdag 7 mei dus ook
in Brugge. Wie wil deelnemen
aan deze levende installatie
kan zich aanmelden op www.
corpus05.be/tunick. In ruil
voor je deelname, ontvang je
nadien van de kunstenaar een
foto van de installatie.

„We maken publiekelijk niet
bekend waar de installatie pre-
cies tot stand zal komen”, ver-

telt Manon Billiet van Brugge
Plus vzw dat zich met Corpus
inlaat. „Alle deelnemers als-
ook de pers zullen twee à drie
dagen voor Tunick toe zal
slaan ingelicht worden waar ze

verwacht worden. We kleven
ook geen cijfer op het aantal
figuranten dat we nastreven.
Iedereen die zich inschrijft, zal
kunnen deelnemen aan deze
installatie.” (SVV)

Gezocht : naaktfiguranten !
Q De New-Yorkse
kunstenaar Spencer
Tunick zoekt zoveel
mogelijk vrijwilligers
die op zaterdag 7
mei uit de kleren wil-
len gaan.

Spencer Tunick (foto) werd wereldberoemd met zijn naaktinstal-
laties. Dat wil hij nu ook in Brugge realiseren. (Foto Belga)

Zie KW-Magazine p. 13

Geert zkt. vrouw

Geert Vandevelde uit Varsenare : op zoek naar de ware… (Foto
BP)

Q Zondag stelde Dina Tersago weer tien
boeren voor aan single vrouwelijk Vlaande-
ren. Eén van deze vrijgezellen is Geert Van-
develde uit Varsenare, die al de hele wereld
afreisde als deelnemer aan kampioenschap-
pen ploegen, maar nog nooit de ware vond… 

Club in halve
finales Beker
van België

na winst op
La Louvière

Zie p. 38
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In 1973
woonde Karol
Wojtyla de
Heilig-
Bloedprocessie
bij■

Als jongvolwassene
droomde onze rubriekgast
van een loopbaan in Belgisch
Congo. Maar het liep anders
en hij vond een vaste anker-
plaats in Beernem. Als bolle-
boos in wiskunde koos hij
toch voor een vak midden de
mensen en ook zijn politieke
roeping staat onder datzelfde
gesternte…

Zie p. 31 

Wie ben ikWie ben ik Dr. Bart
Decoopman :
„Ambetant
zitten ? Dat

valt wel
mee…”

Zie KW-Magazine p. 3

Eerste bilprothesen ingeplant

Krant van West-Vlaanderen.

De regionale edities.
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[ AC T I V I T E I T ENV ERS L AG ]

■ DE HUIS-AAN-HUISBLADEN

De Streekkrant (De Weekkrant in Limburg) bereikt elke week
elk huisgezin in Vlaanderen. De eerste edities werden ruim
50 jaar geleden gelanceerd. Vandaag is De Streekkrant het
grootste medium van Nederlandstalig België met een groter
bereik dan de grootste tv-zender.

DE STREEKKRANT/DE WEEKKRANT
Meer dan 3,6 miljoen lezers (volgens de recente CIM-enquête),
weliswaar verspreid over een 50-tal verschillende streekedities,
maken van De Streekkrant/De Weekkrant de grootste krant van
het land. De gratis regionale pers blijkt goed stand te houden in
moeilijke economische omstandigheden. De Streekkrant brengt
gevarieerde informatie die per streek wordt verzorgd door een
netwerk van plaatselijke correspondenten.
De markt van de kleine aankondigingen is in bijna heel Vlaanderen
in handen van De Streekkrant-groep. Zowel op het vlak van de
immobiliën-, de auto- als de jobadvertenties is De Streekkrant/
De Weekkrant onbetwist en overduidelijk marktleider.

EASY.BE
Het internet zorgt voor een interessante uitbreiding on line via
de Easy-website. Easy.be zorgt voor een extensie die de adver-
teerder een optimale respons waarborgt. In 2005 startte een
samenwerking met Vlan.be voor Franstalig België. Voortaan
biedt Easy.be de consument de mogelijkheid om zeer snel te zoe-
ken in een aanbod van immobiliën, huizen en appartementen in
heel België, een bestand gebaseerd op alle advertenties die ver-
schijnen in de verschillende edities van De Streekkrant, en ver-
der op de portefeuilles van al het onroerend goed dat wordt aan-
geboden door de immobiliënmakelaars en de notarissen. Het
aanbod wordt systematisch geactualiseerd. Via Easy.be krijgt de
consument alle informatie over nieuwe auto’s, inbegrepen alle
opties, voor België (gedetailleerde prijzen inbegrepen) en een
spectaculair aanbod van tweedehandse wagens die ofwel ver-
schenen zijn in een van de edities van De Streekkrant ofwel 
ingebracht zijn door de autohandelaar die zijn portefeuille op

Easy.be aanbiedt. Een performant zoeksysteem laat toe om in
een minimum van tijd doelgericht te zoeken in een totaalaanbod
dat alle wagens uit heel België oplijst. De derde belangrijke spe-
cialiteit van Easy.be betreft de jobadvertenties.
De Streekkrant/De Weekkrant presenteert veruit het grootste
aanbod vacatures voor verschillende functies van Nederlands-
talig België. Dankzij een samenwerking met VDAB wordt bijna
de totaliteit aangeboden van alle functies die vacant zijn. Aan de
adverteerder wordt gegarandeerd dat de advertentie niet alleen
een maximaal aantal lezers bereikt, maar ook het grootste aantal
internetbezoekers. De combinatie EasyJobs.be/VDAB bereikt
meer bezoekers dan om het even welke andere jobsite.
De bezoeker kan naar keuze ofwel via destreekkrant.be ofwel
via Easy.be ofwel via vdab.be van VDAB toegang krijgen tot het
globale aanbod.

De Streekkrant/DeWeekkrant wekelijks in de bus in elk huis 
van Vlaanderen.
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TAM-TAM
Met Tam-Tam wil Roularta een nieuw netwerk aanbieden van
bladen die zeer lokaal zijn, die allemaal verschijnen op het kleine
tabloidformaat en die complementair aan de grote formaattitels
van De Streekkrant kunnen zorgen voor de versterking van een
campagne.

Naast de eigen Roularta-titels, Tam-Tam Blankenberge, Brugge,
Gent, Knokke en Wetteren zijn in de groep Tam-Tam ook de edi-
ties van groep Verheyen (Antwerpen) en Publitor (Torhout)
opgenomen. Het is de bedoeling in de regio’s Antwerpen, Brugge
en Gent, waar de oplage van De Streekkrant veel te groot is voor
de lokale adverteerder, een plaatselijke titel van Tam-Tam aan te
bieden. De Roularta Media-regie vertegenwoordigt nu dus een
tweede netwerk naast de groep De Streekkrant/De Weekkrant.

JORNAL DA REGIAO
In samenwerking met de Portugese beursgenoteerde groep
Impresa heeft Roularta een eerste huis-aan-huisblad voor
Portugal gelanceerd. Jornal da Região heeft nu een oplage van
220.000 exemplaren via zes streekedities. De bladformule (for-
maat, inhoud en lay-out) is gebaseerd op De Zondag.

■ DE ZONDAGSKRANT

De Zondag bestaat ruim 5 jaar en is al een van de grootste 
media van Vlaanderen. Geen enkele krant (behalve 
De Streekkrant) bereikt evenveel lezers.

Het gratis zondagsblad De Zondag bereikt heel Vlaanderen. De
originele distributieformule via de bakkerijen maakt het mogelijk
om op zondagmorgen zo’n 630.000 exemplaren te verspreiden in
enkele uren tijd. Op een uniek moment voor een bijzonder inte-
ressant en selectief publiek.

Het zijn inderdaad de wakkere burgers van Vlaanderen die elke
zondagmorgen zorgen voor een feestelijk ontbijt. Bij het zondag-
se ontbijt hoort ook de zondagskrant met een pak lokale bericht-
geving, de agenda voor de zondag, rubrieksadvertenties en com-
merciële informatie uit de streek en steeds meer nationale recla-
me gezien de nationale dekking. De nationale reclameregie is
toevertrouwd aan Scripta, de krantenregie die ook Krant van
West-Vlaanderen, De Standaard-groep, de groep Vers L’Avenir
en de groep Libre Belgique vertegenwoordigt. Als men geen
rekening houdt met De Streekkrant, is De Zondag veruit de
grootste nieuwskrant van het land. Zij bereikt de lezer op een
moment dat die door geen enkel ander medium is afgeleid of
beïnvloed, fris en attentief voor interessante formules.

Life is communication !

Vraag nu een
vrijblijvende gehoor- en
verstaanbaarheidstest
aan bij Lapperre!
zie pagina 24 

VERLOREN
vanaf zondag 20/03/2005 om 14.00u.

Knokke, omgeving Oosthoek
CAIRN TERRIER

Teef, grijs-zwart, 3 jaar oud (getatoeëerd, microchip)

WIE heeft mijn hondje gezien of gevonden?
Tel. 0475419177 Zeer zeer goede beloning
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ERKEND LID
DE SLAAPRAADDE SLAAPSPECIAALZAAK SINDS 1958

LEDEBERG
Hoveniersstr. 28
Tel. 092241046

OPEN 
ma.-woe.-don.-vrij. 10-19u.

zat. + zon. 10-18u.

GENT
Tolhuislaan 121 
Tel. 092244813

OPEN
ma.-di.-woe.-do.-vrij. 10-19u.

zat. + zon. 10-18u.

DE GROOTSTE EN MOOISTE 
KEUZE VAN HET LAND

TEGEN ONKLOPBARE
RONDE PRIJZENNU

90 x 200 A530 €370
140 x 200 A740 €520

160 x 200 A820 €570
180 x 200 A940 €660

BULTEX MATRAS

• Hypoallergene matras
• Vrij van CFK
• Kern uit Bultex
• Beide zijden doorstikt

• Damast volgens Öko-tex Standard 100
• 5 JAAR WAARBORG
• ANTIHUISSTOFMIJT

-30%-30%

-50%-50%

Lot

matrassen

OP = OP

90 x 200 A460 €230
140 x 200 A660 €330
160 x 200 A760 €380
180 x 200 A860 €430

• Antiallergisch
• Antihuisstofmijt
• 55 kg/m2 koudschuim

BONNELLVERENMATRAS
90 x 200 A325 €250
140 x 200 A481 €370
160 x 200 A559 €430

-30%-30%• 5 toers Bonnellveren
• 110 veren/m2

• jacquard tijk
+ GRA

TIS

ho
esl

ak
en

 

bedkader met hoofdeinde
Gerolde lattenbodem
Matras met veren 16 cm
Hoofdrol inclusief
140 x 200
Andere afmetingen
verkrijgbaar

A200VOLLEDIG BED:

EXCLUSIEF IN BELGIE
OVERNAME VAN OUDE MATRAS

GRATIS LEVERING
G R A T I S

• dekbed + kussen + matrasbeschermer
• levering + terugname oude matras

KNIP DEZE BON UIT ! !
Hij geeft recht op dit geschenk bij aankoop
van één dezer matrassen vanaf 140 x 200.

-A50

OP ALLE

LATTENBODEMS

-25%

OPENDEURDAGEN DONDERDAG

7
APRIL

VRIJDAG

8
APRIL

ZATERDAG

9
APRIL

ZONDAG

10
APRIL

DB27/409408C5

TEGELS/NATUURSTEEN

TOONZAAL MERELBEKE
(aan kerk in centrum Merelbeke)

Hundelgemsesteenweg 684 - Merelbeke
Tel. 092323360 - www.ceramico.be

Blauwe hardsteen
getrommeld
15 x 15 - dikte 2 cm
1m2 = 45 stuks

btw  inbegrepen
A0,38/stuk
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GOEMAN EDDY
Hoekskensstraat 45, 9080 Lochristi
Tel. 093553078 - Fax 093288818

GSM 0475547956

• Dak- en gevelwerken
• Zinkwerken
• Asfaltwerken
• Daken ontmossen

• Kelderdichting
• Alle karweiwerken
• Verbouwingen
• Isolatie

Onze troeven :
1. Snelle uitvoering der werken door eigen, ervaren personeel.
2. Tien jaar waarborg op de uitgevoerde werken.

Bel vandaag nogvoor
SNELLEOFFERTE

zonderverplichting

„Goed om weten...”
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VOOR DE VROUW
Specifieke oefeningen, onder begeleiding van diëtiste en kinesiste, 
in onze revolutionaire InfraLigne-cabine (met medisch 
verantwoorde infraroodwarmtestraling). 

A14/oefensessie
(afslanken + huidbehandeling)

Leve je lich
aam

!

Hundelgemsesteenweg 461, 9000 Gent
Tel. 092237772 www.infraligne.be
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NIEUWE DAKEN
•
HERSTELLINGEN
•
ONTMOSSEN
VAN DAKEN

INJECTEREN TEGEN OPSTIJGEND VOCHT

GRATIS BESTEK
ALLE WERKEN ONDER GARANTIE

Tel. 092365631 • gsm 0475417218

DB45/539321A5

informeert

u

verder in 

de krant
DB34/604238B5

TEAKDEPOT
MATRASSENDEPOT

één IN PRIJS & KWALITEIT

’s namiddags open (13u.-18.30u.)
zaterdag 10u.-18u. dinsdag gesloten

FABRIEKS
MEUBEL

Koningsdal 43 - GENT Tel. 092272226
rechtover ’t schoenfabriekske

DB11/618373B5

ANDERTON bvba
ALGEMENE DAKWERKEN
SPECIALITEIT: Roofing - Resitrix

Derbigum en isolatiewerken
GSM Tony: 0496673767

Marc: 0477673747
Fax 092588081

GRATIS PRIJSOFFERTE
Werk geleverd binnen de 14 dagen
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Stadsed i t ie van De Streekkrant Gent
Huis-aan-huisbedeling te Gent, Oostakker, Sint-Amandsberg, Ledeberg, Gentbrugge, Zwijnaarde, Sint-Denijs-Westrem, Afsnee, Drongen, Mariakerke, Wondelgem

W14- van 7 tot en met 13 april 2005

Kantoor: Vlaanderenstraat 42, 9000 Gent • Tel. 09 269 87 11 • Fax 09 269 87 12 • e-mail: kantoor.gent@roularta.be

De nieuwe affiche voor de
Gentse Feesten is er. Op
de affiche staat een foto
van een Nederlandse tra-
pezewerkster, genomen
tijdens een act op de Vis-
serijfeesten in de Neder-
landse grensgemeente
Breskens. Een jury selec-

teerde uit 68 inzendingen
vier foto’s, waaruit het
schepencollege van de
stad Gent één winnaar
heeft gekozen. Maker van
de winnende foto is de
35-jarige Frank Bassleer.
Hij is sinds 2000 in Gent
aan de slag als freelance

fotograaf en neemt vaak
publiciteitsfoto’s van po-
diumkunstenaars.
Op de affiche van de
Feesten is de afbeelding
van trapezewerkster Es-
ther Van Gorp, op de rug
en met de armen opge-
richt, omgedraaid: het lijkt
dus alsof ze op de trape-
ze staat er niet aan hangt.
"Een Feesten-versie van
’De man die de wolken
meet’", zei schepen van
Feestelijkheden Daniël
Termont bij de voorstel-
ling van de affiche. ’De
man die de wolken meet’
is een beeld van de Bel-
gische kunstenaar Jan
Fabre en staat op het dak
van het Stedelijk Museum
voor Actuele Kunst.

(Foto JB)

FOTO VAN FRANK BASSLEER

Nederlandse trapeziste op
Gentse Feesten-affiche

FILM FILES

DEZE WEEK: DVD 12 

THE PIANO (1993)

ZIE VOORDEELBON
BINNENIN

Zondag 10 april 2005 • DE ZONDAG WORDT GRATIS AANGEBODEN ZONDER ENIGE AANKOOPVERPLICHTING

Maria is nog in goede gezondheid en zich van alles goed
bewust. Op het nieuws over het overlijden van de Paus
reageert ze met "Het is jammer hé, elk op z’n toer.’ Ma-
ria leest bijna dagelijks. Alle boeken van de grootletter-
bibliotheek heeft ze al uitgelezen. Maria woont al haar
hele leven in Zedelgem. Ze groeide op aan de Moubeke
waarna ze met haar ouders verhuisde naar de ’Platse’
van het dorp. Na haar huwelijk was ze jarenlang hoe-
denmaakster in de Groenestraat. (SR/foto BP)

’Elk op z’n toer’
Maria Arnou-Verkeyn viert vandaag zondag haar 109 len-
tes en is daarmee meteen de oudste Belg. Maria verblijft
sinds zeven jaar in het OCMW rusthuis Maartenshove in
Loppem. 

Maria, onze oudste Belg.

Estee Lauder is gisteravond in het Casino van Knokke uit-
geroepen tot Merk van het Jaar bij de uitreiking van de
Belgian Beauty Awards. Zowel consumenten als beauty-
consulenten konden hun stem uitbrengen. De Award
voor make-up ging naar ’Color Clone’ van Rubinstein,
die van gelaatsverzorging naar ’Future Perfect’ van Estee
Lauder. ’Pure Poison’ van Dior kreeg de Award van da-
mesparfum, ’Black Code’ van Armani die van herenpar-
fums. Lancaster ging lopen met de Award voor de zonne-
producten.

Estee Lauder is Merk van het JaarNa opmerkelijke persconferentie van Danneels

Kardinalen hullen zich in stilte
VATICAANSTAD - De kardinalen heb-
ben zaterdag met onmiddellijke ingang
een mediastilte afgekondigd. Die zal tot
aan het conclaaf duren. Na het begin
van het conclaaf op 18 april, waar de
nieuwe paus zal worden gekozen, mo-
gen de kardinalen helemaal geen con-
tact meer met de buitenwereld hebben. 

Het is voor het eerst in de geschiedenis
dat het College van Kardinalen een
mediastilte afkondigt. De afgelopen
dagen stonden de kardinalen de pers
vrijelijk te woord, wat leidde tot spe-
culaties over de kansen van de meest
prominente kardinalen om tot paus te

worden gekozen. Vooral de perscon-
ferentie van de Belgische kardinaal
Danneels ging niet onopgemerkt
voorbij en wordt door menige insider
beschouwd als een openlijke sollicita-
tie. In vloeiend Nederlands, Frans, En-
gels en Italiaans gaf de kardinaal aan
de wereldpers zijn blueprint voor de
volgende paus die volgens hem een
kosmopolitische figuur moet zijn die
de kloof kan dichten tussen het kriti-
sche West-Europa en de enthousiaste
Derde Wereld. Op de lijst van papabi-
li steeg Danneels prompt van een
19de naar een 8ste plaats. 
De ‘persboycot’ is volgens Italiaanse

kranten een initiatief van kardinaal
Joseph Ratzinger, deken van het Col-
lege van Kardinalen, die zelf wordt ge-
zien als een van de belangrijkste kan-
didaten om de vorige week overleden
paus op te volgen.
Overigens is het aantal kardinalen dat
zal kunnen stemmen over de nieuwe
paus tijdens het conclaaf inmiddels ge-
daald van 117 tot 115. Twee kardina-
len, de Filipijnse Jaime Sin, en de
Mexicaanse Suarez Rivera, hebben la-
ten weten niet naar Rome te kunnen
komen in verband met hun slechte ge-
zondheid.

Koen VERSTRAETEN

Alle sport achteraan in deze krant

Anderlecht - Lokeren

Germinal Beerschot - Westerlo

AA Gent - Cercle Brugge

Lierse - Moeskroen

Oostende - Charleroi

Bergen - La Louvière

Parijs- Roubaix

Alle ogen 
zijn gericht op
Tom Boonen
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Charles & Camilla
zeggen yes!

WINDSOR - De Britse kroonprins Charles
(56) en Camilla Parker Bowles (57) zijn
getrouwd. Prins Charles droeg een tradi-
tioneel trouwkostuum, bestaande uit een
grijze broek en een bijhorende vest. Ca-
milla wisselde voor de kerkelijke plechtig-
heid van outfit. In het gemeentehuis (foto
links) droeg ze een ivoorkleurige, knielan-
ge jurk met bijhorende zijden mantel.
Voor de religieuze dienst (foto rechts)
droeg ze een lange jurk van porselein-
blauwe zijde met gouden geborduurde
motieven. Foto’s REUTERS en EPA

Zie verder blz. 6

De Zondag brengt een mix van lokale
en regionale berichtgeving, signa-
leert de interessante activiteiten en
sportevenementen op zondag en
brengt praktische informatie. Alles
aangepast aan de zondagse sfeer.

Een netwerk van lokale bladen, 
complementair aan De Streekkrant.

Gratis bij de bakker op zondag.

Tam-Tam: een tweede groep
lokale huis-aan-huisbladen. 6 edities in Portugal.
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■ HET CITY MAGAZINE

De gratis magazines Steps (in heel Vlaanderen) en Style 
(in Nederland), City Magazine (Slovenië), A Nous Paris,
A Nous Lille, A Nous Lyon zijn complete city magazines met
lifestyle-artikels en een entertainmentgids.

STEPS EN STYLE
Steps kiest voor een nieuwe distributieformule: een combinatie
van ‘push en pull’. Het blad wordt enerzijds huis aan huis ver-
spreid in de residentiële wijken en anderzijds via een netwerk
van zeer opvallende displays in parkings, de betere boetieks en de
betere horecazaken.
Steps is uniek in zijn genre, met zijn groot magazineformaat en
zijn heatset kleurenkwaliteit op gesatineerd papier. Steps profi-
teert optimaal van de uitzonderlijke mogelijkheden die geboden
worden door de grote-omvangpersen van Roularta. Die bieden
de mogelijkheid om tot 64 pagina’s groot (dubbel) magazinefor-
maat (cf. Steps) te realiseren in heatset, in één run, geniet op de
pers, klaar voor een snelle afwerking met nasnijding. Dit garan-
deert topkwaliteit tegen onklopbare advertentieprijzen.
In de grote centra Antwerpen, Gent, Brugge en Leuven ver-
schijnt Steps City Magazine om de 14 dagen. Elders elke maand.

INTERREG-TARIEVEN
In het Noord-Franse Rijsel geeft Roularta A Nous Lille uit, een
city magazine met dezelfde formule als Steps. Op die manier wor-
den nieuwe mogelijkheden gecreëerd voor adverteerders in
West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk die wederzijds over de
grens kunnen adverteren.
In samenwerking met het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad
wordt Style Zeeuws-Vlaanderen uitgegeven. Niet alleen
Nederlandse adverteerders maar ook adverteerders uit West- en
Oost-Vlaanderen kunnen gebruik maken van deze nieuwe
opportuniteit.
In Nederlands Brabant maken de edities van Style combinaties
mogelijk met de Steps-edities van Antwerpen en Limburg.
Nieuwe interessante Interreg-reclametarieven zijn van toepas-
sing voor zowel het N/B- als B/F-grensgebied.

In Frankrijk wordt de groep ‘A Nous... ’ uitgebouwd met A Nous
Paris, A Nous Lille, A Nous Lyon, ...

In Slovenië wordt City Magazine uitgegeven in samenwerking
met de GV-groep (30%).

Andere Europese steden komen in aanmerking.
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Irena Funduk o svojih kreacijah

lepotni centri

zavesa – modni dodatek

zanimivi detajli v avtomobilih

Mestne novosti   Kulinarika   Nakupi   Dogodki   Kultura   Otroci   Moda   Potovanja� � � � � � � � � PLUS DE REPÉRAGES, DE DÉCODAGES, DE BONS PLANS
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TENDANCE MODE

LES DESSOUS
DES HOMMES

Interview de
Michel Bouquet
Le paradis des Keys
en Floride
Coralie Clément
version rock

fashion anno 2005: alles voor de show

de lentevrouw is... gipsy!

‘t Stad begint in... Mortsel

edele metalen in Antwerpen

Piaf langs het perron
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C I T Y
m a g a z i n e

◆ Film ◆  Culinair ◆ Shopping ◆ Traffic ◆ Agenda ◆ Expo ◆ Wedstrijd ◆ Concerten ◆

A N T W E R P E N
van ma. 28/02/2005 t.e.m. vr. 11/03/2005

lente - zomer

Roland Hermens, plastisch chirurg

Haagdijk en Haagweg: geheime charme

lowriders en co: fietsen met ballen

Breda en de game-industrie

modieus gekleed, in àlle maten
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C I T Y
m a g a z i n e

B R E D A
2 8  m a a r t  2 0 0 5

◆ Film ◆ Culinair ◆ Agenda ◆ Shopping ◆ Film ◆ Culinair ◆ Agenda ◆ Shopping ◆ Film ◆ Culinair ◆

Gratis lifestylemagazines over de grenzen heen.
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PAY TV
Begin 2005 werd een samenwerkingsakkoord gesloten met
Telenet omtrent de exploitatie van pay tv-kanalen voor film,
sport, ... (het vroegere Canal+ Vlaanderen). Op deze manier
wordt voor het eerst een nieuwe markt ontwikkeld waarbij de
kijker betaalt voor de programma’s. Meteen is de VMMa klaar
voor de digitale en interactieve televisie.

■ DE ONTSPANNINGSZENDER

Met een sterk aanbod van entertainment, sport en muziek,
films en Amerikaanse topseries profileert KANAALTWEE
zich als dé ontspanningszender.

KANAALTWEE verwent een jong, dynamisch bioscooppubliek
met de beste Amerikaanse films en series. Op de televisie, maar
ook daarbuiten...
KANAALTWEE is er voor de trendy, zelfbewuste, actieve kij-
ker. TV die zich niet beperkt tot tv, maar die ondergedompeld is
in de jongerencultuur en overal is waar zij zijn: ook on line en
offscreen. De website van KANAALTWEE is uitgebreid met
meer nieuws uit de mediawereld, bio’s van sterren, screensavers
en wallpapers. Voor de offscreen-activiteiten geldt: minder doen,
maar uitgebreider en streven naar meer kwaliteit.

■ DE FAMILIEZENDER

VTM kiest resoluut voor Vlaamse programmering en
kwalitatieve informatieprogramma’s en brengt een
geslaagde mix van vaste waarden en nieuwe
programma’s.

VTM
In 1988 werd VTM opgericht, de eerste commerciële zender
voor Nederlandstalig België. Het initiatief was gebaseerd op
een politiek akkoord waarbij aan de verschillende persbedrij-
ven de kans werd geboden om te participeren in het nieuwe
fenomeen en dit omwille van het feit dat de lancering van com-
merciële televisie dreigde te zorgen voor een enorme verschui-
ving van de reclame-inkomsten. Bij de start waren 9 onderne-
mingen vertegenwoordigd, waaronder Roularta voor ongeveer
11%.
In de loop der jaren verkochten de meeste persondernemingen
hun aandelen zodat in 1998 de situatie uiteindelijk resulteerde
in een 50/50-samenwerkingsverband tussen De Persgroep en
Roularta. Sindsdien blijft de Vlaamse Media Maatschappij, die
vandaag verantwoordelijk is voor VTM, KANAALTWEE en
JIMtv en voor de radiozender Q-Music, bouwen aan een steeds
groter aanbod.
VTM is de familiezender die zich richt op het breder publiek
met een gevarieerd programma dat voor een zeer groot deel
bestaat uit eigen Vlaamse producties. De VTM-organisatie
zelf verzorgt alle nieuwsberichtgeving, duidingsprogramma’s,
talkshows, ...
Voor entertainmentprogramma’s, fictieprogramma’s, series, ...
wordt veelal een beroep gedaan op de verschillende productie-
huizen in binnen- en buitenland.
De zender blijft investeren in een voortdurende vernieuwing op
elk vlak. Het komt erop aan het marktaandeel van ongeveer
30% te verdedigen en uit te breiden en dit in concurrentie met
de 2 kanalen van de overheidszenders.

TELEVISIE, RADIO EN NIEUWE MEDIA

KANAALTWEE, de ontspanningszender.

VTM, gevestigd te Vilvoorde.

JV2004 NL  4/18/05  3:54 PM  Page 51



52 JAARVERSLAG 2004 [ACTIVITEITENVERSLAG]

[ AC T I V I T E I T ENV ERS L AG ]

■ DE BUSINESSZENDER

Kanaal Z/Canal Z is een uniek televisie-initiatief: Belgische
financieel-economische televisie, 24 uur op 24.

KANAAL Z/CANAL Z
Kanaal Z/Canal Z is de Belgische business-tv-zender die meer
dan 300.000 kijkers op dagbasis en 770.000 kijkers op weekbasis
bereikt. De open zender spreekt met zijn gevarieerd nieuwspro-
gramma dat op elk ogenblik van de dag kan bekeken 
worden, een breed publiek van niveau aan. Dit maakt van Kanaal
Z/Canal Z een uitstekend medium, niet alleen voor financieel-

economische berichten en business-to-businesscampagnes, maar
ook voor de campagnes van de betere producten die te maken
hebben met de lifestyle van de kijkers.
De programmatie omvat niet alleen businessnieuws uit binnen-
en buitenland, maar ook beursnieuws en -commentaar, naast
een breder aanbod in verband met personal finance en prakti-
sche informatie voor de kleine en middelgrote ondernemer.
Op redactioneel vlak wordt gezocht naar synergie met de 
redacties van Trends en Trends/Tendances, Knack en Le Vif/
L’Express, Bizz en Industrie Technisch Management.
KnackTV/TrendsTV is een alternerend interviewprogramma
i.s.m. Knack en Trends. Ook op het vlak van marketing en pro-
motie wordt gestreefd naar een perfect samenspel tussen print,
internet en televisie.

■ DE JONGERENZENDER

JIMtv bestaat ruim 3 jaar en is ondertussen de grootste
muziekzender voor jongeren in Vlaanderen.

JIMTV
JIMtv is het grootste jongerenmedium van Nederlandstalig
België. Meer dan 10% van alle 13- tot 30-jarigen stemt af op de
zender die hen ‘More Than Music’ biedt. Op maandbasis zelfs
meer dan 50% van die doelgroep.
JIMtv is de jongerenzender die systematisch een aantal dingen
belicht waar jongeren mee bezig zijn: games, films, mode, lifestyle,
sport en dus ook muziek.
De jongeren van vandaag zijn samplers. Ze hebben heel diverse
interesses en de keuze van de dag is afhankelijk van hun ‘state of
mind’. JIMtv probeert daarop in te spelen met een heel divers
aanbod.
Dankzij de interactieve media ontstaan nieuwe communities en
kunnen jongeren hun betrokkenheid beter dan ooit tonen. Ze
zijn gewend aan interactiviteit die door votings, verwijzingen naar
de website, chat of sms in elk programma verwerkt wordt. JIMtv
maakt dagelijks meer dan 10 uur live televisie waarbij jongeren
direct kunnen reageren.

De jongerenzender JIMtv.

De Belgische businessnieuwszender.

Kanaal Z/Canal Z is een uitstekend
medium voor financieel-economische
berichten en B-to-B-campagnes, 
maar ook voor de betere producten
die te maken hebben met
de lifestyle van de kijkers.
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■ DE REGIONALE ZENDERS

Roularta heeft het systeem dat regionale televisie mogelijk
maakt, uitgevonden: lokaal nieuws dat in loops wordt
uitgezonden zodat een maximaal bereik wordt verzekerd.

RMM (FOCUS TV, WTV, RADIO MANGO), RTVM
Roularta participeert voor 50% in RMM (Regionale Media
Maatschappij) naast de 2 vzw’s die licentiehouder zijn van de
zenders Focus TV en WTV. De 2 tv-zenders zijn samen onderge-
bracht in een nieuwe locatie in Roeselare waar zij optimaal kun-
nen gebruik maken van de synergie op het vlak van advertentie-
werving, promotie- en productiefaciliteiten. Sindsdien is RMM
een rendabele exploitatiemaatschappij geworden.
In Brabant blijft Roularta verder de reclameregie verzorgen voor
Ring TV.
Intussen blijven de regionale zenders in Vlaanderen vooruitgang
boeken op het vlak van het kijkerspubliek. Stilaan zijn steeds
meer lokale overheden, steden, gemeenten en provincies bereid
om ook gebruik te maken van dit unieke communicatiekanaal en
te investeren in communicatiebudgetten.
De West-Vlaamse zenders (Focus TV en WTV) hebben een wer-
kingsbudget van meer dan 7 miljoen euro waarmee elke dag een
compleet nieuwsjournaal wordt gerealiseerd, gemiddeld meer
dan 15 verschillende reportages per dag, waarmee een weekend-
lifestyleprogramma wordt gemaakt, een nieuwsprogramma met
nieuws over de provincie in het weekend, en steeds meer extra
programma’s over sport en cultuur.
Met Europese steun is in 2003 een interregionaal project van
start gegaan. No Télé uit West-Henegouwen, C9 uit Rijsel en
WTV uit Zuid-West-Vlaanderen maken samen 3 programma’s:
het cultuurprogramma P.u.l.s, het socio-economische programma
Transit en het project ‘grensleven’ (dit is geen programma op
zich, maar een pittig item in het nieuws).
De nationale reclameregie voor regionale tv-zenders wordt ver-
zorgd door RTVM, een regiebedrijf waarin 3 Vlaamse persbe-
drijven participeren: Roularta, De Persgroep en Concentra.
De vooruitzichten voor de nationale reclamewerving voor deze
zenders zien er goed uit gezien meer en meer nationale adver-
teerders oog hebben voor het interessante gecumuleerd bereik
van de regionale televisie: 25% van de kijkende bevolking wordt
op dagbasis bereikt en gecumuleerd op weekbasis groeit dit uit
tot 60%. De cijfers van de audimetrie, die in de eerste plaats wor-
den gebruikt voor de nationale zenders, bevestigen dit gecumu-

leerd bereik dat al eerder was aangetoond door de specifieke
telefonische enquêtes die sinds jaren werden georganiseerd met
medewerking van het onderzoeksbureau TNS.

■ DE MUZIEK- EN NIEUWSRADIO

Q-Music is professionele radio met goede radiostemmen en
niks dan goede muziek voor een publiek van actieve
volwassenen. Een initiatief van VMM (50% RMG).

Q-MUSIC
De doelgroep 18-44 aanspreken door te doen wat andere radio-
stations niet doen, was de missie van Q-Music bij de start in
november 2001. Toen werd voor het eerst een licentie verleend
voor een commerciële radio voor heel Vlaanderen.

Intussen staat de zender sterk in eigen schoenen met een her-
kenbare stijl, een gesmaakte programmatie, originele acties en
een imago waar de luisteraar zich graag mee identificeert.
Q-Music heeft begin 2005 al meer dan 20% marktaandeel bij de
12-34-jarigen. Q-Music bereikt die doelgroep van ’s morgens
vroeg. Met Deckers & Ornelis, het meest creatieve ochtendduo
van Vlaanderen, is het de bedoeling de luisteraars in de ochtend-
spits zo nieuwsgierig te krijgen dat ze ook de behoefte voelen om
te blijven luisteren en daar een gevecht op de werkvloer voor
over hebben. Belangrijk is ook dat het om een gemotiveerd
publiek gaat. Als Deckers & Ornelis een oproep lanceren, krijgt
Q-Music binnen de minuut 6.000 sms’jes.

Q-Music heeft een herkenbare stijl,
gesmaakte programmatie, originele
acties en een imago waar de luiste-
raar zich graag mee identificeert.

RMM, de Regionale Media Maatschappij, is gevestigd in
Roeselare, in het hart van de provincie West-Vlaanderen.
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Het nieuwe frequentieplan van 2004 heeft het bereik van 
Q-Music nog veel verbeterd.
In 2005 werd een samenwerkingsakkoord gesloten voor de recla-
meregie van de andere private radiozender 4 FM. Samen berei-
ken Q-Music en 4 FM al 30% van de doelgroep 12-34 jaar.
De radioactiviteiten van VMMa leveren al een flinke bijdrage tot
het resultaat van de groep.

■ INTERNET BIJ VMMA

De interactieve dienst die VMMa (50% RMG) heeft
ontwikkeld en gecommercialiseerd, wordt gretig opgepikt
door bedrijven uit diverse sectoren en door andere
mediaspelers. Dankzij de perfecte timing neemt VMMa 
een strategische positie als marktleider in.

VTM, KANAALTWEE, JIMTV, PARATEL
Inmiddels volgen duizenden mensen het nieuws, de voetbaluit-
slagen en het verloop van een wielerwedstrijd via sms.
Hoe langer hoe meer programma’s krijgen een interactieve
dimensie. De kijker kan niet alleen meespelen via sms, maar
ook stemmen over het verloop van het programma of hij kan
zijn mening via sms versturen zoals bij KANAALTWEE chat.
Sinds 2002 krijgen abonnees van MMS breaking news een
bericht op hun mobiele telefoon waarbij foto’s en klankfrag-
menten het bericht ondersteunen. Ook is het mogelijk om de
onderwerpen van het VTM-actualiteitenprogramma Telefacts
op voorhand te ontvangen.
Verder is er i-Text, de eerste vorm van interactieve reclame
waarbij kijkers door een eenvoudige druk op de teletext-knop
additionele informatie kunnen oproepen over de reclamespot
die ze net gezien hebben.
De advertentiemarkt reageerde uiterst positief op deze innova-
tie en benut ten volle de direct respons-mogelijkheden ervan.
De expertise rond televisie en interactiviteit die het departe-
ment de laatste jaren opgebouwd heeft, heeft er tevens voor

gezorgd dat de VMMa het voorzitterschap heeft verworven van
de CTAG (Commercial Television Application Group).
CTAG groepeert nieuwe-mediaspecialisten van verschillende
Europese commerciële zenders en fungeert als denktank voor
Interactieve Digitale Televisie. Zodoende vertrekt de VMMa
vanuit een geprivilegieerde positie als straks iDTV in
Vlaanderen geïntroduceerd wordt.
De 2 voornaamste activiteitenterreinen van Paratel (100%
VMMa) zijn sms en IVR, dat zijn de 0900-, 070- en 0800-lijnen.
Paratel zorgt voor de geautomatiseerde behandeling van dit
soort oproepen. Het is het enige bedrijf in België dat IVR en
sms samen aanbiedt. Paratel is de eerste met mms-toepassin-
gen: MMS breaking news en Telefacts-onderwerpen van VTM.
Paratel heeft 50% van de omzet uit IVR gehaald, wat dus wil
zeggen dat de andere 50% is gerealiseerd met sms, een product
dat 3 jaar geleden nog niet eens bestond.
Op dezelfde manier verwacht men dat mms maar een klein
stukje kannibaliseert op de sms- en IVR-inkomsten. 80% 
van de inkomsten komt uit entertainment – spelletjes, votings,
polls – en slechts 20% uit informatie zoals weer en verkeer.
Die resultaten zijn tamelijk uniek. Na Scandinavië staat België
het verst op het vlak van sms. Buurlanden hebben een achter-
stand van ongeveer anderhalf jaar. Dat is zeker niet alleen 
aan Paratel te danken, maar ook aan de operatoren die reverse 
billing – de ontvanger betaalt – mogelijk maken.
Aan de horizon verschijnen nu ook interessante mogelijk-
heden zoals interactieve en digitale televisie en location based
services.
Het is nog afwachten wat die te bieden hebben, maar als het
eenmaal van start gaat, bevindt Paratel zich in elk geval in pole
position.

Q-Music is na 3 jaar al toonaangevend voor 
radioland Vlaanderen.

VMMa is klaar voor de nieuwe mogelijkheden met digitale televisie.
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Easy.be evolueert razendsnel als grootste Belgische site 
voor auto’s, immo, jobs en zoekertjes.

■ DE KOEPELSITES

Roularta Media Group gebruikt zijn drie meest prestigieuze
brands of merken om alle journalistieke initiatieven op het
internet te overkoepelen.

KNACK.BE, LEVIF.BE, TRENDS.BE
Knack.be, Levif.be en Trends.be zorgen meer en meer voor inter-
activiteit tussen de redacties en de lezers. De redacteur verwijst
de lezer naar de site voor meer informatie over het thema dat hij
in zijn artikel behandelt. Het stuk in het blad brengt het nieuws
en de achtergrondinformatie in bondige en toegankelijke ver-
haaltaal. Wie meer wil weten omdat hij door het artikel geboeid
is en omdat zijn nieuwsgierigheid is gewekt, vindt extra docu-
mentatie via de site: links naar andere artikels en archieven, com-
plete wetteksten, ...
Onder de koepel van Knack.be, Levif.be en Trends.be horen 
ook de community sites. Het.beleggers.net is een drukbe-
zochte en rendabele site. De site dient als model voor andere
doelgroepgerichte initiatieven zoals het.gastronomen.net en 
het.reiswijzers.net die ook worden ontwikkeld door de redactie
die een beroep kan doen op het journalistieke netwerk van RMG
en links kan leggen naar de databases van de groep, archieven,
jaarboeken en gidsen. De redacties experimenteren met nieuwe
formules van interactiviteit met de lezer via enquêtes, debatten
en een lezersforum voor commentaren.

Aan de abonnees van Knack, Le Vif/L’Express en Trends wordt
de mogelijkheid geboden om toegang te krijgen tot de archieven
van de bladen tot en met het nummer van de week zelf.Voor deze
service wordt een aparte prijs gevraagd. De kosten van ontwik-
keling en redactie van deze content sites worden gedragen door
het redactiebudget van Knack, Le Vif/L’Express en Trends.

EASY.BE
Easy.be is de gebruiksvriendelijke website van De Streekkrant en
De Zondag. Op de easy-portaalsite vinden surfers een concreet
aanbod terug, dat varieert van vastgoed (immo) tot het aanbod
van de notarissen, van jobs tot auto’s, van vakanties tot vrijetijds-

bestedingen, alsook zoekertjes voor zeer verschillende artikelen
gaande van dieren tot antiek. Via een eenvoudige en aangepaste
zoekfunctie kan de surfer op een zeer eenvoudige manier zijn
eigen zoekopdracht definiëren. Verfijnd zoeken geeft de surfer
een op maat gesneden resultaat. Het concept van Easy.be staat
voor de optimale mix tussen print en internet. Print betekent hier
de afdeling Gratis Pers van Roularta Media Group met sterke
merken zoals De Streekkrant of De Zondag. Gratis bladen en
printproducten blijven zeer aantrekkelijk voor een erg breed
publiek, maar tegelijkertijd rukt het internetgebruik onmisken-
baar op. Easy.be vormt de schakel tussen beide media en levert
zowel voor de lezer of surfer, als voor de adverteerder of aanbie-
der een perfecte interactiviteit. Hiervoor wendt Roularta Media
Group al zijn media aan om de site kenbaar te maken aan het
grote publiek.
Easy.be met Vlan.be, sinds begin 2005, zorgt nu voor een com-
pleet national Nederlands- en Franstalig aanbod van o.a. alle
immobiliënpanden van het land. Meteen is easy.be/vlan.be de
grootste site met de grootste databank met het grootste aantal
bezoekers.

De koepelsites Knack.be, Trends.be en Levif.be bieden 
een compleet informatiepakket.

Internet als verlengstuk van de
nieuwsmagazines, met de grootste
service voor gastronomen, reizigers,
zakenmensen, ...
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■ DE DRUKKERIJ

Roularta Printing is Belgiës grootste offsetdrukkerij. 
Hier worden kranten en magazines van topkwaliteit
gemaakt voor België en voor het buitenland.

ROULARTA PRINTING
Roularta Printing beschikt enerzijds over een afdeling offset
magazinepersen die alle bladen van de eigen groep produceert en
daarnaast een groot aantal periodieken voor Belgische opdracht-
gevers en voor de Nederlandse, Franse en Engelse markt.

Anderzijds beschikt Roularta Printing over 3 units krantenper-
sen die uitgerust zijn met ovens voor heatset drukkwaliteit. Deze
unieke configuratie maakt het mogelijk om bladen te maken met
tot 64 pagina’s quadrichromie in één drukgang op groot maga-
zine- of tabloidformaat. In deze afdeling worden de edities van
De Streekkrant en De Zondag gedrukt en heel specifiek op ge-
satineerd papier: Steps, Style en voor de Franse markt A Nous
Lille, A Nous Paris, het magazine van het Forum des Halles, ...
Roularta Printing kent een zeer grote bezettingsgraad.
Sinds juli 2002 is het aandeelhouderschap als volgt verdeeld:
76 % Roularta en 24 % Concentra.

■ OPTICAL DISCS

Vogue Trading Video richt zich op de optical disc:
cd, cd-rom en dvd-replicatie.

VTV
Vogue Trading Video (66,66% RMG) is een productiebedrijf met
een volledig geïntegreerd dienstenpakket voor de audiovisuele
markt. Alle audiovisuele mediadragers zoals VHS, cd audio,
cd-rom en dvd video, rom en audio worden gerepliceerd op klei-
ne en grote aantallen, bedrukt en voorzien van een in huis ver-
vaardigde verpakking. Vervolgens staat een afdeling Logistiek in
voor klantenstockbeheer en distributie in binnen- en buitenland.

Uniek in Europa: magazines van 
64 pagina’s dubbel magazineformaat
(tabloid) in full color, in één druk-
gang, online geniet en nagesneden.

VTV biedt een complete aanpak: 
van replicatie en bedrukking over 
de realisatie van de verpakking tot
de distributie.

Roularta Printing, offsetdrukkerij die topkwaliteit aflevert.

VTV, productiebedrijf voor audiovisuele markt.
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RMG voorziet voor zijn gedrukte media (magazines en
gratis bladen) verdere groei in binnen- en buitenland,
zowel organisch als via acquisities. Groei in omzet en

resultaat o.m. in Frankrijk dankzij het feit dat Studio Press (film
en muziek) en Editions Art de Vivre (lifestyle) een overgangsjaar
achter de rug hebben waarin de nodige bijstu-
ring plaatsvond en dankzij o.a. de overname van
Maison Madame Figaro door Côté Maison dat
daardoor nog betere resultaten kan neerzetten.
De uitbouw van de City Magazines in Frankrijk
verloopt volgens plan.
Ook in België is het jaar goed ingezet, zowel op
het vlak van de jobadvertenties (met Streek-
personeel in De Streekkrant, met TopTalent 
in De Zondag, Knack en Trends en met
Références in Le Vif/L’Express en Trends/
Tendances), als op het vlak van de commerciële
reclame. De lezersmarkt groeit en plusproduc-
ten zorgen voor nieuwe inkomsten.
Voor de radio (Q-Music en 4 FM waarvoor VMMa nu ook de
reclameregie verzorgt) zijn de vooruitzichten schitterend, gezien
de zenders begin 2005 al een bereik van 51,5 % realiseren bij de
groep 12-44 jaar.

De televisieactiviteiten zullen groeien met de voor VMMa nieu-
we markt van de pay tv dankzij de exploitatieovereenkomst
met de kabel omtrent het vroegere Canal+ Vlaanderen.
De participatie van 50 % in pretpark Plopsaland werd ver-
kocht, wat in 2005 een mooie meerwaarde oplevert.
De reclamemarkt voor VTM en KANAALTWEE start in 2005
aarzelend, maar de investeringen in de programmatie hebben
gezorgd voor een ruim 35 % marktaandeel voor de twee
VMMa-zenders, wat de basis is voor een gezonde toekomst. Het
journaal van VTM bezet opnieuw de koppositie in televisieland.
De reclame-inkomsten worden van dichtbij gevolgd en desge-
vallend worden de programma-uitgaven bijgestuurd voor het

tweede semester.
Van de businessnieuwszender Kanaal Z/
Canal Z en de regionale tv-activiteiten
wordt een positief resultaat verwacht.
De internetinitiatieven rond de koepel-
sites Knack.be, Levif.be en Trends.be evo-
lueren positief en de samenwerking met
vlan.be voor Franstalig België opent nieu-
we perspectieven voor easy.be, de RMG-
site voor de immo-, auto- en jobwereld.
Sinds 1998 beursgenoteerd, heeft de groep
haar authentieke bedrijfscultuur bewaard
en blijft ze jaar na jaar uitpakken met
nieuwe initiatieven en acquisities. De

omzet wordt nog altijd voor 85 % in België gerealiseerd, maar
de internationale expansie begint stilaan vorm te krijgen.
Roularta is nu aanwezig in België, Nederland, Noorwegen,
Duitsland, Frankrijk, Portugal en Slovenië.

De ambitieuze 
expansiepolitiek via
overnames in het
buitenland wordt
verder gezet.

Rustig verder groeien onder andere door goed
gekozen overnames van bladen die potentieel
hebben en die kunnen profiteren van
Roularta-synergieën.

Goede vooruitzichten
voor 2005 
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[ G E CONSOL I D E ERDE  J A ARR EK EN I NG  ( I F R S ) ]

Geachte aandeelhouders,

Dit jaarverslag dient samen met de geauditeerde jaarrekening
van NV Roularta Media Group, hierna de Groep genoemd, en 
de bijbehorende toelichtingen te worden gelezen. Deze geconsoli-
deerde jaarrekening werd door de raad van bestuur van 14 maart
2005 goedgekeurd.

COMMENTAAR OP DE GECONSOLIDEERDE
JAARREKENING
De geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar dat eindigt op
31 december 2004 werd opgesteld in overeenstemming met de
International Financial Reporting Standards (IFRSs), uitgegeven
door de International Accounting Standards Board (IASB), en
met de interpretaties uitgegeven door het International Financial
Reporting Interpretation Committee (IFRIC voorheen SIC) van
de IASB die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd. Alle
standaarden die nog niet van kracht waren op de verslagdatum,
werden vervroegd toegepast, met uitzondering van IFRS 2 betref-
fende op aandelen gebaseerde betalingen.

IFRS wordt voor het eerst toegepast op de geconsolideerde cijfers
van het boekjaar dat eindigt op 31 december 2004. De vergelij-
kende cijfers van het boekjaar 2003 werden herwerkt conform de
in 2004 gebruikte waarderingsregels. Dit betekent dat de datum
van de overgang naar de IFRS 1 januari 2003 (IAS/IFRS ope-
ningsbalans) is.

De toepassing van IFRS heeft voor de Groep vooral een invloed
op volgende domeinen:
- waardering van immateriële en materiële vaste activa
- waardering van de voorraad uitzendrechten
- uitgestelde belastingvorderingen en -schulden

De IFRS 3-norm en de daarmee overeenstemmende aanpassingen
van IAS 36 en IAS 38, stelt dat titels en goodwill een onbeperkte
gebruiksduur hebben. Bijgevolg worden deze activa niet meer
afgeschreven en wordt er een jaarlijkse test op bijzondere waarde-
vermindering uitgevoerd.

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN IN DE GROEP GEDURENDE
HET BOEKJAAR 2004
- Overname van Keesing Professional Information, Media Office

NV, Studio Magazine SA, DMB BALM SAS, Press News NV;

- Verhoging deelnemingspercentage in de groep Studio Press;
- Daling van de participatie in de titel ‘Lenz’ door fusie met de

titel ‘Frau im Leben’;
- Oprichting van Mestne Revije d.o.o. en A Nous Province SAS;
- Ongedaan maken van de verkoop van de participatie in A Nous

Paris SAS.

FINANCIELE HOOGTEPUNTEN VAN 2004
Volgende evoluties werden vastgesteld in vergelijking met 2003:
- De omzet steeg met 14,1% van 437,6 miljoen euro naar 499,2

miljoen euro.
- De EBIT steeg met 6,2% van 43,6 miljoen euro naar 46,3 mil-

joen euro. De EBIT-marge bedraagt 9,3% tegenover 10 % in 2003.
- Het nettoresultaat steeg met 6,5% van 25,6 miljoen euro naar

27,2 miljoen euro, wat een marge vertegenwoordigt van 5,5%
tegenover 5,8% in 2003.

- Het netto courant resultaat verhoogde van 27,0 miljoen euro 
naar 28,7 miljoen euro, of een stijging met 6,4 %.

- De courante cashflow steeg van 42,4 miljoen euro naar 46,0 mil-
joen euro, of een stijging met 8,4%.

- Gezonde financiële structuur: de netto financiële schuld zakt
van 22,6 miljoen euro per 31 december 2003 naar 12,2 miljoen
euro per 31 december 2004. Dit betekent een gearing van 5,7%
tegenover 11,9% in 2003.

Eind 2004 werd het resultaat beïnvloed door twee niet-recurrente
elementen.

Ingevolge een wijziging in de strategie van de Franse overnemer
werd, gezien de goede samenwerking tussen partijen, de verkoop
van de aandelen A Nous Paris in 2004 ongedaan gemaakt en werd
bijgevolg de in 2003 geboekte meerwaarde van 1,8 miljoen euro
teruggenomen. In de vergelijking met 2003 betekent dit een effect
op het resultaat van 3,6 miljoen euro.

Voor het bepalen van de waardevermindering op de voorraad 
uitzendrechten bij VMMa werd voor het eerst rekening gehouden
met uitzendrechten die vervallen over een periode van drie jaar.
Dit resulteerde in de boeking van een minwaarde in 2004 van 
1,8 miljoen euro.
Bij de eerste IFRS-herwerking in 2003 werd enkel een raming
gemaakt van de voorraadcorrectie en dit op slechts één jaar. Deze
minwaarde werd in 2003 gecorrigeerd op de openingsbalans per 
1 januari 2003.

[JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR]

aan de gewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 17 mei 2005 betreffende de geconsolideerde jaarrekening 
afgesloten op 31 december 2004.
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RESULTATENREKENING                                                               In duizend euro 31/12/2003 31/12/2004 % evolutie

Omzet 437.613 499.164 + 14,1%
Recurrent bedrijfsresultaat (REBIT) 41.859 49.899 + 19,2%
Bedrijfsresultaat (EBIT) 43.634 46.344 + 6,2%
Intresten (netto) - 2.335 - 1.589 - 31,9%
Belastingen op het resultaat - 15.436 - 16.835 + 9,1%
Nettoresultaat van de geconsolideerde ondernemingen 25.863 27.920 + 8,0%
Aandeel in het resultaat van de ondernemingen waarop de 260 324 + 24,6% 
equity-methode is toegepast
Minderheidsbelangen - 556 - 1.011 + 81,8%

Recurrent nettoresultaat 23.792 30.183 + 26,9%
Nettoresultaat 25.567 27.233 + 6,5%

REBITDA (1) 57.755 68.405 + 18,4%
REBITDA (marge) 13,2% 13,7%
REBIT 41.859 49.899 + 19,2%
REBIT (marge) 9,6% 10,0%
EBITDA 59.530 64.850 + 8,9%
EBITDA (marge) 13,6% 13,0%
EBIT 43.634 46.344 + 6,2%
EBIT (marge) 10,0% 9,3%
Recurrent nettoresultaat 23.792 30.183 + 26,9%
Recurrent nettoresultaat (marge) 5,4% 6,0%
Nettoresultaat 25.567 27.233 + 6,5%
Nettoresultaat (marge) 5,8% 5,5%
Netto courant resultaat (2) 26.970 28.690 + 6,4%
Courante cashflow (3) 42.448 46.014 + 8,4%

BALANS 31/12/2003 31/12/2004 % evolutie

Vaste activa 198.602 220.728 + 11,1%
Vlottende activa 206.912 218.438 + 5,6%
Balanstotaal 405.514 439.166 + 8,3%
Eigen vermogen - aandeel van de Groep 177.266 200.089 + 12,9%
Eigen vermogen - minderheidsbelangen 13.675 14.618 + 6,9%
Verplichtingen 214.573 224.459 + 4,6%

Liquiditeit (4) 1,3 1,3 + 0,0%
Solvabiliteit (5) 47,1% 48,9% + 3,8%
Netto financiële schuld 22.643 12.243 - 45,9%
Gearing (6) 11,9% 5,7% - 52,1%
Rendement op eigen vermogen (7) 14,4% 13,6% - 5,6%

(1) REBITDA = EBITDA + niet-recurrente boekingen, nl. effect annulatie verkoop aandelen A Nous Paris en eenmalig effect waardevermindering op voorraad uitzendrechten.
(2) Netto courant resultaat = nettoresultaat + waardeverminderingen op titels en goodwill + herstructureringskosten netto van belastingen.
(3) Courante cashflow = netto courant resultaat + afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa, waardeverminderingen en voorzieningen.
(4) Liquiditeit = vlottende activa / kortlopende verplichtingen.
(5) Solvabiliteit = eigen vermogen (groep + derden) / balanstotaal.
(6) Gearing = netto financiële schuld / eigen vermogen (groep + derden).
(7) Rendement op eigen vermogen = nettoresultaat / eigen vermogen (groep).
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GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
De omzet steeg met 14,1% van 437,6 naar 499,2 miljoen euro. De
stijging is voor 38,2 miljoen euro of 8,7% het gevolg van organi-
sche groei en voor 5,4% het gevolg van acquisities in de divisie
Printed Media. De organische groei deed zich voor iets meer dan
de helft voor in de divisie Audiovisuele Media, door een sterke
stijging van de omzet bij de Vlaamse Media Maatschappij en haar
dochteronderneming Paratel, evenals bij Vogue Trading Video en
bij Kanaal Z/Canal Z. De organische groei bij de Printed Media
deed zich zowel voor bij de gratis bladen als bij de magazines.

De EBITDA steeg met 8,9% van 59,5 naar 64,9 miljoen euro en
het bedrijfsresultaat (EBIT) steeg met 6,2% van 43,6 naar 46,3
miljoen euro. Rekening houdend met de niet-recurrente resulta-
ten steeg de REBITDA met 18,4% van 57,8 naar 68,4 miljoen
euro en steeg het recurrent bedrijfsresultaat (REBIT) met 19,2%
van 41,9 naar 49,9 miljoen euro. De respectieve marges groeien
van 13,2% naar 13,7% voor REBITDA en van 9,6% naar 10%
voor REBIT.

Het nettoresultaat steeg met 6,5% van 25,6 miljoen euro naar
27,2 miljoen euro, met een marge van 5,5%. Rekening houdend
met de niet-recurrente resultaten steeg het recurrent nettoresul-
taat van 23,8 naar 30,2 miljoen euro, of een stijging met 26,9%,
met een marge van 6% tegenover 5,4% in 2003.

Het netto courant resultaat steeg van 27,0 miljoen euro naar 
28,7 miljoen euro, of een stijging met 6,4%. De netto courante
cashflow steeg met 8,4% van 42,4 naar 46,0 miljoen euro.

De netto courante winst per aandeel steeg van 2,85 euro naar
2,98 euro.

INVESTERINGEN
In het boekjaar 2004 werd 23,0 miljoen euro geïnvesteerd in im-
materiële en materiële vaste activa.

Er werd voor 4,3 miljoen euro geïnvesteerd in terreinen en gebou-
wen, o.a. de bouw van een verdieping op het redactiegebouw
Brussels Media Centre te Haren-Brussel, de aankoop van een ge-
bouw te Roeselare voor de regionale zenders Focus en WTV, de
aankoop van een productiehal voor Vogue Trading Video te Kuurne
en de aankoop van installaties voor het nieuwe frequentieplan en
de nieuwe zendmast voor Q-Music bij de Vlaamse Media Maat-
schappij te Vilvoorde.

In machines en uitrusting werd 13,6 miljoen euro geïnvesteerd. Bij
Roularta Printing te Roeselare werd een nieuwe toren gebouwd
op de huidige krantenpers Euro-M en werd de in 2003 aange-
kochte tweedehands magazinepers Lithoman in 2004 volledig
gereviseerd en in gebruik genomen. Voor de IT-afdeling te
Roeselare werden nieuwe servers aangekocht ten behoeve van de
productie en de administratie. Bij de Vlaamse Media Maatschappij
werd vooral geïnvesteerd in techniek en broadcasting voor digitale

tv en bij Vogue Trading Video werd een bijkomende productielijn
voor de replicatie van dvd’s aangekocht.

De overige nieuwe investeringen hadden betrekking op aankoop
van softwareprogramma’s voor productie, redacties en administra-
tie en aankopen van bureelmaterieel en rollend materieel.

BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN NA HET EINDE VAN 
HET BOEKJAAR
Begin februari 2005 heeft de Vlaamse Media Maatschappij NV
haar aandeel van 50% in de NV Plopsaland verkocht aan Studio
100, die reeds de andere helft van de aandelen bezat. De winst op
deze verkoop wordt opgenomen in de cijfers van het eerste kwar-
taal 2005.

MEDEDELING NOPENS HET GEBRUIK DOOR DE
VENNOOTSCHAP VAN FINANCIELE INSTRUMENTEN,
VOOR ZOVER ZULKS VAN BETEKENIS IS VOOR DE
BEOORDELING VAN HAAR ACTIVA, PASSIVA, 
FINANCIELE POSITIE EN RESULTAAT.
De Groep sluit termijncontracten af om zich in te dekken tegen
wisselrisico’s voor aankopen in dollars.

Opgemaakt te Roeselare op 11 maart 2005
De raad van bestuur

[ G E CONSOL I D E ERDE  J A ARR EK EN I NG  ( I F R S ) ]
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Toelichting 2004 2003

Omzet 3 499.164 437.613
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen - 155.121 - 138.823
Diensten en diverse goederen - 161.010 - 132.975
Personeelskosten 4 - 115.555 - 106.688
Afschrijvingen, waardeverminderingen en provisies - 18.506 - 15.896

Afschrijvingen en waardeverminderingen op immateriële en - 14.620 - 14.579
materiële vaste activa
Waardeverminderingen op voorraden en handelsvorderingen 5 - 1.985 - 263
Voorzieningen - 719 - 636
Bijzondere waardeverminderingen op titels en goodwill 12 - 1.182 - 418

Andere bedrijfsopbrengsten en -kosten (netto) 6 -  2.353 1.896
Herstructureringskosten 7 - 275 - 1.493

BEDRIJFSRESULTAAT - EBIT 46.344 43.634

Intresten (netto) 8 - 1.589 - 2.335
Belastingen op het resultaat 9 - 16.835 - 15.436

NETTORESULTAAT VAN DE GECONSOLIDEERDE ONDERNEMINGEN 27.920 25.863

Aandeel in het resultaat van de ondernemingen waarop de equity-methode is toegepast 324 260
Minderheidsbelangen - 1.011 - 556

NETTORESULTAAT 27.233 25.567

Winst per aandeel
- Gewone winst per aandeel 10 2,83 2,70
- Verwaterde winst per aandeel 10 2,76 2,66

1. GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (IFRS)

[GECONSOLIDEERDE JAARREKENING (IFRS)]

Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend euro.

JV2004 IFRS_FinStatements N  04/25/2005  11:40 AM  Pagina 65 certified PDF



66 JAARVERSLAG 2004 [GECONSOLIDEERDE JAARREKENING (IFRS)]

[ G E CONSOL I D E ERDE  J A ARR EK EN I NG  ( I F R S ) ]

ACTIVA Toelichting 2004 2003

VASTE ACTIVA 220.728 198.602

Immateriële activa 12 57.322 45.080
Goodwill 13 24.380 24.596
Materiële vaste activa 14 116.309 110.897
Deelnemingen gewaardeerd volgens de equity-methode 15 2.288 1.773
Financiële activa 16 10.740 8.932
Handelsvorderingen en overige vorderingen 17 1.445 1.246
Uitgestelde belastingvorderingen 18 8.244 6.078

VLOTTENDE ACTIVA 218.438 206.912

Voorraden 19 49.605 54.298
Handelsvorderingen en overige vorderingen 17 137.211 122.073
Financiële activa 16 1.000 1.013
Geldmiddelen en kasequivalenten 17 26.098 24.716
Over te dragen kosten en verkregen opbrengsten 4.524 4.812

TOTAAL ACTIVA 439.166 405.514

PASSIVA Toelichting 2004 2003

EIGEN VERMOGEN 214.707 190.941

Eigen vermogen - aandeel van de Groep 200.089 177.266
Geplaatst kapitaal 20 118.950 118.463
Eigen aandelen 20 - 6.153 - 5.978
Uitgiftepremie 306 306
Reserves 86.868 64.434
Omrekeningsverschillen 118 41

Minderheidsbelangen 14.618 13.675

LANGLOPENDE VERPLICHTINGEN 58.646 57.336

Voorzieningen 21 4.078 4.093
Personeelsbeloningen 23 2.875 2.968
Uitgestelde belastingschulden 18 23.283 20.181
Financiële verplichtingen 24 26.368 28.403
Handelsschulden 24 368 605
Overige schulden 24 1.674 1.086

KORTLOPENDE VERPLICHTINGEN 165.813 157.237

Financiële verplichtingen 24 12.973 19.969
Handelsschulden 24 92.936 82.484
Ontvangen vooruitbetalingen 24 21.242 18.868
Sociale schulden 24 22.800 19.674
Belastingschulden 24 10.064 7.947
Overige schulden 24 1.308 3.162
Toe te rekenen kosten en over te dragen opbrengsten 25 4.490 5.133

TOTAAL PASSIVA 439.166 405.514

2. GECONSOLIDEERDE BALANS (IFRS)

Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend euro.
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CASHFLOW UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN 2004 2003

Nettoresultaat van de geconsolideerde ondernemingen 27.920 25.863
Belastingen op het resultaat 16.835 15.436
Intrestlasten 2.524 3.377
Opbrengst van intresten (-) - 935 - 1.042
Niet-monetaire posten 19.176 15.291

Afschrijving op (im)materiële activa 14.620 14.579
Bijzondere waardeverminderingen 1.182 418
Niet gerealiseerde winst / verlies op wisselkoersverschillen - 68 60
Andere niet-monetaire posten 3.442 234

Brutocashflow uit operationele activiteiten 65.520 58.925

Mutatie van de handelsvorderingen - 13.103 17.054
Mutatie van de overige vorderingen en de over te dragen kosten en verkregen opbrengsten - 1.631 - 2.733
Mutatie van de voorraden 2.692 - 95
Mutatie van de kortlopende financiële verplichtingen - 6.997 - 10.975
Mutatie van de handelsschulden 10.428 - 19.052
Mutatie van de overige kortlopende verplichtingen 3.581 4.197
Mutatie van het werkkapitaal (a) 828 - 852

Mutatie van het werkkapitaal - 4.202 - 12.456

Betaalde belastingen op het resultaat - 15.203 - 13.197
Betaalde intresten (-) - 2.616 - 3.338
Ontvangen intresten 927 1.040

NETTOCASHFLOW UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN (A) 44.426 30.974

CASHFLOW MET BETREKKING TOT INVESTERINGEN

(Im)materiële activa - aanschaffingen - 35.562 - 40.626
(Im)materiële activa - andere mutaties 2.027 - 2.647
Financiële activa - aanschaffingen - 6.200 - 4.594
Financiële activa - andere mutaties 3.038 1.496

NETTOCASHFLOW MET BETREKKING TOT INVESTERINGEN (B) - 36.697 - 46.371

CASHFLOW UIT FINANCIELE ACTIVITEITEN

Betaalde dividenden - 4.799 - 3.738
Mutatie van het kapitaal 487 6.325
Eigen aandelen - 175 - 981
Andere mutaties in het eigen vermogen 10 - 90
Ontvangsten (+), terugbetaling van (-) langlopende financiële schulden - 1.684 10.224
Ontvangsten (+), terugbetaling van (-) langlopende vorderingen - 199 - 502

NETTOCASHFLOW UIT FINANCIELE ACTIVITEITEN (C) - 6.360 11.238

TOTAAL MUTATIE GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN (A+B+C) 1.369 - 4.159

Geldmiddelen en kasequivalenten, openingsbalans 25.729 29.888
Geldmiddelen en kasequivalenten, eindbalans 27.098 25.729

NETTO MUTATIE GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN 1.369 - 4.159

3. GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT (IFRS)

(a) Mutatie in voorzieningen, personeelsvoordelen, overige langlopende verplichtingen, uitgestelde belastingvorderingen en -schulden, en toe te rekenen kosten en over te dragen opbrengsten.

Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend euro.
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Over-
gedragen Totaal
resultaat Resultaat Omreke- Minder- eigen

Geplaatst Eigen Uitgifte- v/d vorige van het ningsver- heids- ver-
2003 kapitaal aandelen premie boekjaren boekjaar schillen belangen mogen

BALANS PER 1/1/2003 112.138 - 4.997 308 42.595 0 123 13.135 163.302

Uitgifte van aandelen 3.437 2.888 6.325
(alle soorten uitgiftes)
Kapitaalverhoging door  2.888 - 2.888 0
incorporatie uitgiftepremies
Resultaat van het boekjaar 25.567 25.567
Verrichtingen met eigen aandelen - 981 - 981
Effect omrekening vreemde valuta - 82 - 82
Betaalde dividenden - 3.738 - 3.738
Aandeel van het minderheidsbelang 556 556 
in het resultaat van het boekjaar
Overige toename / afname - 2 10 - 16 - 8

BALANS PER 31/12/2003 118.463 - 5.978 306 38.867 25.567 41 13.675 190.941

2004

BALANS PER 1/1/2004 118.463 - 5.978 306 64.434 0 41 13.675 190.941

Uitgifte van aandelen  487 487
(alle soorten uitgiftes)
Resultaat van het boekjaar 27.233 27.233
Verrichtingen met eigen aandelen - 175 - 175
Effect omrekening vreemde valuta 77 77
Betaalde dividenden - 4.799 - 4.799
Aandeel van het minderheidsbelang 1.011 1.011 
in het resultaat van het boekjaar
Overige toename / afname - 68 - 68

BALANS PER 31/12/2004 118.950 - 6.153 306 59.635 27.233 118 14.618 214.707

4. GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN (IFRS)

Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend euro.
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[TOELICHTING BIJ DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING (IFRS)]

TOELICHTING 1.  BELANGRIJKSTE GEHANTEERDE GRONDSLAGEN VOOR FINANCIELE VERSLAGGEVING

PRESENTATIEBASIS
De geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld in overeen-
stemming met de International Financial Reporting Standards
(IFRSs), uitgegeven door de International Accounting Standards
Board (IASB), en met de interpretaties uitgegeven door het Inter-
national Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC
voorheen SIC) van de IASB die door de Europese Commissie zijn
goedgekeurd. Alle standaarden die nog niet van kracht waren op
de verslagdatum, werden vervroegd toegepast, met uitzondering
van IFRS 2 betreffende op aandelen gebaseerde betalingen.

IFRS wordt voor het eerst toegepast op de geconsolideerde cijfers
van het boekjaar dat eindigt op 31 december 2004. De verge-
lijkende cijfers van het boekjaar 2003 werden herwerkt conform
de in 2004 gebruikte waarderingsregels. Dit betekent dat de da-
tum van de overgang naar de IFRS 1 januari 2003 (IAS/IFRS
openingsbalans) is.

De geconsolideerde jaarrekening geeft een algemeen overzicht
van de activiteiten van de Groep en de behaalde resultaten. Ze
geeft een getrouw beeld van de financiële positie, de financiële
prestaties en de kasstromen van de entiteit, en zijn opgesteld in de
veronderstelling dat de continuïteit gewaarborgd is.

De geconsolideerde jaarrekening werd door de raad van bestuur
van 14 maart 2005 goedgekeurd en kan gewijzigd worden tot de
algemene vergadering van 17 mei 2005.

CONSOLIDATIEPRINCIPES
De geconsolideerde jaarrekening consolideert de financiële gege-
vens van Roularta Media Group NV, haar dochterondernemingen
en joint ventures, na de eliminatie van alle materiële transacties
binnen de Groep.

Dochterondernemingen zijn die ondernemingen waarover de moe-
dermaatschappij de zeggenschap heeft,d.w.z.de macht om het finan-
ciële en operationele beleid van een onderneming te sturen tenein-
de voordelen uit haar activiteiten te verwerven. Deze ondernemin-
gen worden opgenomen volgens de integrale consolidatiemethode.

Joint ventures zijn ondernemingen waarin de moedermaatschappij
met één of meer andere partijen een contractuele afspraak maakt
om een economische activiteit aan te gaan waarover zij gezamen-
lijke zeggenschap hebben, d.w.z. de macht om het financiële en
operationele beleid van een onderneming te sturen teneinde voor-
delen uit haar activiteiten te verwerven. Deze ondernemingen wor-
den opgenomen volgens de proportionele consolidatiemethode.

De jaarrekeningen van dochterondernemingen en joint ventures
zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening vanaf de

datum waarop de moedermaatschappij de zeggenschap verkrijgt
tot de datum waarop zij de zeggenschap verliest.

Verwervingen van dochterondernemingen en joint ventures wor-
den opgenomen volgens de overnamemethode.

De jaarrekeningen van dochterondernemingen en joint ventures
worden opgesteld voor hetzelfde boekjaar als dat van de moeder-
maatschappij en op basis van uniforme grondslagen voor finan-
ciële verslaggeving voor vergelijkbare transacties en andere
gebeurtenissen in soortgelijke omstandigheden.

Geassocieerde deelnemingen zijn ondernemingen waarin de
Groep een invloed van betekenis heeft en die geen dochter-
onderneming of joint venture zijn. Ze worden in de consolidatie
verwerkt volgens de equity-methode vanaf de datum waarop 
de invloed van betekenis begint tot de datum waarop de invloed
van betekenis verdwijnt. Wanneer het aandeel van de Groep 
in het verlies de boekwaarde van de geassocieerde deelneming
overschrijdt, wordt de boekwaarde herleid tot nul en worden 
verdere verliezen niet meer in rekening gebracht, tenzij de Groep
verplichtingen van de geassocieerde deelneming heeft gegaran-
deerd.

VREEMDE VALUTA
Transacties in vreemde valuta
Een transactie in vreemde valuta wordt, bij eerste opname in de
functionele valuta, opgenomen door op het bedrag in vreemde
valuta de contante wisselkoers toe te passen die op de datum van
de transactie geldt tussen de functionele valuta en de vreemde
valuta. Op iedere balansdatum worden de monetaire posten die in
een vreemde valuta luiden, omgerekend op basis van de slotkoers.
Niet-monetaire activa en verplichtingen worden omgezet tegen de
wisselkoers op datum van de transactie.
Valutakoersverschillen die voortvloeien uit de afwikkeling van
monetaire posten of uit de omrekening van de monetaire posten
tegen een koers die verschilt van de koers waartegen ze bij eerste
opname zijn omgerekend, worden in de winst- en verliesrekening
opgenomen, in de periode dat ze zich voordoen.

Jaarrekeningen van buitenlandse entiteiten
Monetaire en niet-monetaire activa en verplichtingen van buiten-
landse entiteiten, waarvan de functionele valuta niet de valuta is
van een economie met hyperinflatie en die verschillend is van de
euro, worden omgerekend tegen de slotkoers op de balansdatum.
De baten en lasten voor elke winst- en verliesrekening (met inbe-
grip van de vergelijkende cijfers) worden omgerekend tegen de
wisselkoersen op de transactiedata.Alle resulterende valutakoers-
verschillen worden als een afzonderlijke component van het eigen
vermogen opgenomen.
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IMMATERIELE ACTIVA ANDERE DAN GOODWILL
Immateriële activa omvatten de van derden verworven of door
inbreng verkregen titels, software, grafieken en generieken, scena-
rio’s enz., alsook intern gegenereerde software.

Onderzoeksuitgaven, ondernomen met het oog op het verwerven
van nieuwe wetenschappelijke of technische kennis en inzichten,
worden als kosten in de jaarrekening genomen op het ogenblik
dat ze zich voordoen.

Ontwikkelingsuitgaven, waarbij de resultaten van het onderzoek
worden toegepast in een plan of een ontwerp voor de productie
van nieuwe of aanzienlijk verbeterde producten en processen,
worden enkel in de balans opgenomen indien het product of het
proces technisch of commercieel uitvoerbaar is, de Groep vol-
doende middelen ter beschikking heeft ter voltooiing ervan en er
kan aangetoond worden dat het actief waarschijnlijk toekomstige
economische voordelen zal genereren.

Het geactiveerde bedrag omvat de kosten van materialen, directe
loonkosten en een evenredig deel van de overheadkosten.

De immateriële activa worden geboekt aan hun kostprijs ver-
minderd met de eventuele geaccumuleerde afschrijvingen en de
eventuele geaccumuleerde bijzondere waardeverminderingsver-
liezen.

Gezien titels een onbeperkte gebruiksduur hebben, worden titels
niet afgeschreven en jaarlijks onderworpen aan een test op bij-
zondere waardevermindering van activa.

Latere uitgaven
Latere uitgaven voor geactiveerde immateriële activa worden
enkel in de balans opgenomen wanneer ze de waarschijnlijk toe-
komstige economische voordelen eigen aan de activapost waaraan
ze verwant zijn, vergroten. Alle andere uitgaven worden opgeno-
men als last op het moment waarop ze worden gedaan.

Afschrijvingen
Immateriële activa worden afgeschreven volgens de lineaire
methode vanaf de datum waarop het actief beschikbaar is en dit
over de verwachte gebruiksduur.

Volgende gebruiksduren worden toegepast:
- Software 5 jaar
- Grafieken en generieken 3 jaar
- Scenario’s 2 jaar

Titels worden, conform de ‘improvement’ op IAS 38.107, geclassi-
ficeerd als activa met onbepaalde gebruiksduur en worden bijge-
volg niet afgeschreven maar elk jaar onderworpen aan een test op
bijzondere waardevermindering.

GOODWILL
Goodwill is het verschil tussen de kostprijs van de bedrijfscombi-
natie en het aandeel van de Groep in de reële waarde van de ver-
worven activa, en de overgenomen verplichtingen en voorwaarde-
lijke verplichtingen van de dochteronderneming, joint venture of
geassocieerde deelneming op het moment van de overname.

Ingevolge de vervroegde toepassing van IFRS 3 wordt goodwill
niet afgeschreven maar elk jaar onderworpen aan een test op bij-
zondere waardevermindering.

MATERIELE VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa worden gewaardeerd aan kostprijs ver-
minderd met eventuele geaccumuleerde afschrijvingen en even-
tuele geaccumuleerde bijzondere waardeverminderingsverliezen.
De kostprijs omvat de initiële aankoopprijs vermeerderd met alle
rechtstreeks toerekenbare kosten (zoals niet-terugvorderbare be-
lastingen, transport). De kostprijs van een zelfvervaardigd actief
omvat de kostprijs van de materialen, directe loonkosten en een
evenredig deel van de productieoverhead.

Er werd gebruik gemaakt van de uitzondering voorzien in IFRS 1
om de belangrijkste materiële vaste activa op datum van overgang
naar de IFRS, zijnde voor RMG 1 januari 2003, te waarderen aan
reële waarde en deze reële waarde te hanteren als veronderstelde
kostprijs op dat moment. Deze reële waarde is gebaseerd op de
waarde in going concern zoals bepaald door derdedeskundigen en
werd toegepast op alle terreinen en gebouwen van de Groep, even-
als op de drukpersen en afwerkingslijnen van NV Roularta Printing.

Latere uitgaven  
Latere uitgaven worden enkel in de balans opgenomen indien ze
de waarschijnlijk toekomstige economische voordelen eigen aan
de vaste-activapost waaraan ze verwant zijn, vergroten. Herstel-
lingen en instandhoudingskosten die de waarschijnlijk toekom-
stige economische voordelen niet vergroten, worden opgenomen
als kosten op het moment waarop ze worden gedaan.

Lease-overeenkomsten
Lease-overeenkomsten van materiële vaste activa waarbij de Groep
vrijwel alle aan de eigendom van een actief verbonden risico’s en
voordelen overneemt, worden beschouwd als financiële leases. Bij
aanvang van de leaseperiode worden financiële leases als activa en
verplichtingen in de balans opgenomen tegen bedragen die gelijk
zijn aan de reële waarde van het geleasde actief, of, indien ze lager
zijn, tegen de contante waarde van de minimale leasebetalingen.

De minimale leasebetalingen worden deels als financieringskosten
en deels als aflossing van de uitstaande verplichting opgenomen.
De financieringskosten worden zodanig aan elke periode tijdens
de leaseperiode toegerekend dat dit resulteert in een constante
periodieke rente over het resterende saldo van de verplichting.
Voorwaardelijke leasebetalingen worden als lasten verwerkt in de
perioden waarin ze zijn uitgevoerd.

Lease-overeenkomsten waarbij vrijwel alle aan de eigendom van
een actief verbonden risico’s en voordelen bij de lessor blijven,
worden beschouwd als operationele leases. Leasebetalingen op
grond van een operationele lease worden op tijdsevenredige basis
als last opgenomen gedurende de leaseperiode.

Afschrijvingen 
Het af te schrijven bedrag van een actief (zijnde kostprijs ver-
minderd met de restwaarde) worden opgenomen in de winst- en
verliesrekening volgens de lineaire methode vanaf de datum
waarop het actief beschikbaar is voor gebruik over de verwachte
gebruiksduur.
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Volgende gebruiksduren worden toegepast:
Gebouwen

- geherwaardeerd 20 jaar
- niet geherwaardeerd 33 jaar
- gebouwen op terreinen in erfpacht duur v/d erfpacht
- herinrichting met waardevolle meerwaarde 10 jaar

Installaties, machines en uitrusting
- drukpersen en afwerkingslijnen 3 tot 20 jaar 
- broadcast materiaal 5 jaar
- tv-decors 3 jaar
- overige 5 jaar

Meubilair en kantooruitrusting 5 jaar
Elektronisch materiaal 3 tot 5 jaar
Rollend materieel 5 jaar
Overige materiële vaste activa 5 jaar
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen geen afschrijvingen
Lease-overeenkomsten en soortgelijke rechten

- drukpersen en afwerkingslijnen 3 tot 20 jaar 
- broadcast materiaal 5 jaar

Terreinen worden niet afgeschreven aangezien aangenomen
wordt dat zij een onbepaalde gebruiksduur hebben.

FINANCIELE ACTIVA
Alle financiële activa worden opgenomen tegen reële waarde, ver-
hoogd met de acquisitiekosten van deze beleggingen. Een bijzon-
dere waardevermindering wordt geboekt als de boekwaarde de
verwachte realiseerbare waarde overschrijdt.

VOORRADEN
Voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs (inkoopkosten of
conversiekosten) volgens de FIFO-methode (first-in, first-out) of
tegen de opbrengstwaarde indien deze lager is.

De conversiekost omvat alle directe en indirecte kosten die nodig
zijn om de voorraden op hun huidige locatie en in de huidige staat
te brengen.

De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs in het kader van
de normale bedrijfsvoering, verminderd met de geschatte kosten
van voltooiing en de geschatte kosten die nodig zijn om de ver-
koop te realiseren.

Verouderde en traag roterende voorraden worden systematisch
afgeschreven.

Uitzendrechten VMMa
Uitzendrechten worden tevens gewaardeerd tegen kostprijs of
tegen opbrengstwaarde indien deze lager is. Ze worden afgeschre-
ven op basis van het verwachte aantal uitzendingen (maximum 2)
en aangesloten met de verwachte inkomsten om zo een overeen-
stemming te vinden tussen de uitzendkost en de opbrengsten.

Volgende indicatieve percentages worden hiervoor in aanmerking
genomen:
Type Run 1 Run 2
Humor 70 % 30 %
Docureeks 80 % 20 %

Fictie 80 % 20 %
Kids 50 % 50 %
Films 70 % 30 %
Aangekochte series 80 % 20 %
Rest 100 % 0 %

HANDELS- EN OVERIGE VORDERINGEN
Kortetermijnhandelsvorderingen en overige vorderingen worden
gewaardeerd aan nominale waarde verminderd met geschikte
voorzieningen voor geschatte oninbare bedragen.
Op het einde van het boekjaar wordt een schatting gemaakt van
de dubieuze vorderingen op basis van een evaluatie van alle uit-
staande bedragen. Dubieuze debiteuren worden afgeschreven in
het jaar waarin zij als dusdanig geïdentificeerd worden.

GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN
Geldmiddelen en beleggingen op korte termijn die tot einde loop-
tijd worden aangehouden, worden opgenomen tegen hun kost-
prijs. Kasequivalenten zijn kortlopende, uiterst liquide beleggin-
gen die onmiddellijk kunnen worden omgezet in geldmiddelen
waarvan het bedrag gekend is en die geen materieel risico van
waardeverandering in zich dragen.

EIGEN VERMOGEN
Eigen aandelen  
Eigen aandelen worden in mindering gebracht van het eigen ver-
mogen en gerapporteerd in het mutatieoverzicht van het eigen
vermogen. Er wordt geen winst of verlies opgenomen op de
inkoop, verkoop, uitgifte of intrekking van eigen aandelen.

VOORZIENINGEN
Voorzieningen worden aangelegd wanneer de Groep een
bestaande (in rechte afdwingbare of feitelijke) verplichting heeft
ten gevolge van een gebeurtenis in het verleden, wanneer het
waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen die economische
voordelen in zich bergen vereist zal zijn om de verplichting af te
wikkelen, en als het bedrag van de verplichting op betrouwbare
wijze kan worden geschat.

Indien de Groep verwacht dat sommige of alle uitgaven die ver-
eist zijn om een voorziening af te wikkelen zullen worden ver-
goed, wordt de vergoeding opgenomen als en slechts als het vrij-
wel zeker is dat de vergoeding zal worden ontvangen.

Reorganisatie
Een voorziening voor reorganisatie wordt aangelegd indien de
Groep een gedetailleerd formeel reorganisatieplan heeft goedge-
keurd en indien de tenuitvoerlegging van het reorganisatieplan is
begonnen, of de belangrijkste kenmerken van het reorganisatie-
plan zijn meegedeeld aan de betrokkenen.

PERSONEELSVOORDELEN
Pensioenverplichtingen
Binnen de Groep bestaan een aantal ‘toegezegde bijdragerege-
lingen’. Deze fondsen worden in het algemeen aangelegd via
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werkgevers- en werknemersbijdragen. De bijdrageverplichtingen
tot de pensioenplannen met een vaste bijdrage ten laste van de
Groep worden opgenomen in de winst- en verliesrekening van het
jaar waarop ze betrekking hebben.

Voor de ‘toegezegd-pensioenregelingen’ worden de nodige ver-
plichtingen om in te dekken tegen het actuariële of beleggingsrisi-
co opgenomen in de winst- en verliesrekening.

De Groep neemt tevens een voorziening op voor brugpensioen.
Het bedrag van deze voorzieningen is gelijk aan de contante
waarde van toekomstige vergoedingen beloofd aan de betrokken
werknemers.

Verloning in aandelen en aanverwante voordelen
Verschillende aandelenoptieprogramma’s en warrantplannen
laten werknemers en het senior management toe aandelen van de
onderneming te verwerven. De uitoefenprijs van een optie is gelijk
aan de marktprijs van de onderliggende aandelen op de toeken-
ningsdatum. Geen enkele compensatiekost of verplichting wordt
in de winst- en verliesrekening opgenomen. Wanneer de opties
worden uitgeoefend, wordt het eigen vermogen verhoogd met het
bedrag van de ontvangsten.

HANDELSSCHULDEN
Handelsschulden worden opgenomen aan nominale waarde.

BELASTINGEN
Belasting op het resultaat van het boekjaar is het totale bedrag dat
is opgenomen in de winst of het verlies over de periode met
betrekking tot actuele belasting en uitgestelde belastingen. De
belastingkost wordt opgenomen in de winst- en verliesrekening
over de periode, tenzij de belasting voortvloeit uit een transactie
of gebeurtenis die direct in het eigen vermogen is opgenomen. In
dat geval worden de belastingen rechtstreeks ten laste van het
eigen vermogen genomen.

Actuele belastingen voor lopende en voorgaande perioden wor-
den, in zoverre ze nog niet zijn betaald, opgenomen als verplich-
ting. Als het bedrag dat al is betaald met betrekking tot lopende
en voorgaande perioden groter is dan het bedrag dat over deze
periode verschuldigd is, wordt het saldo opgenomen als een actief.
Voor de berekening worden de belastingtarieven gebruikt waar-
van het wetgevingsproces materieel is afgesloten op de balans-
datum.

Uitgestelde belastingen worden opgenomen op basis van de ‘lia-
bility’methode, voor alle tijdelijke verschillen tussen de belast-
bare basis en de boekwaarde voor financiële verslaggevingsdoel-
einden en dit zowel voor activa als verplichtingen. Voor de be-
rekening worden de belastingtarieven gebruikt waarvan het wet-
gevingsproces materieel is afgesloten op de balansdatum.

Volgens deze methode moet de Groep bij een bedrijfscombinatie
onder meer uitgestelde belastingen opnemen als gevolg van het
verschil tussen de reële waarde van de verworven activa, verplich-
tingen en voorwaardelijke verplichtingen en hun belastingbasis
ten gevolge van de bedrijfscombinatie.

Uitgestelde belastingvorderingen worden enkel opgenomen in-
dien het waarschijnlijk is dat er voldoende toekomstige belastbare
winsten zullen zijn om het belastingvoordeel te kunnen genieten.
Uitgestelde belastingvorderingen worden teruggenomen indien
het niet langer waarschijnlijk is dat het gerelateerde belasting-
voordeel zal gerealiseerd worden.

OVERHEIDSSUBSIDIES
Overheidssubsidies, die betrekking hebben op activa, worden
opgenomen tegen reële waarde op het moment dat er een rede-
lijke zekerheid bestaat dat de Groep de aan de subsidies gekop-
pelde voorwaarden zal vervullen, en de subsidies zullen worden
ontvangen. De overheidssubsidies worden voorgesteld als over te
dragen opbrengsten.
Overheidssubsidies worden erkend als baten over de perioden die
nodig zijn om deze subsidies toe te rekenen aan de gerelateerde
kosten die ze beogen te compenseren.

OPBRENGSTEN
De opbrengsten uit verkopen worden opgenomen als:

a) de wezenlijke risico’s en voordelen van eigendom worden
overgedragen

b) de Groep geen feitelijke zeggenschap of betrokkenheid be-
houdt die gewoonlijk toekomt aan de eigenaar

c) het bedrag van de opbrengst betrouwbaar kan worden bepaald
d) het waarschijnlijk is dat de economische voordelen met be-

trekking tot de transactie naar de Groep zullen vloeien
e) de reeds gemaakte of nog te maken kosten met betrekking

tot de transactie kunnen gewaardeerd worden op betrouw-
bare wijze 

KOSTEN VAN LENINGEN
Kosten van leningen worden pro rata temporis ten laste van de
winst- en verliesrekening genomen.

BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN
Voor de activa van de Groep wordt in overeenstemming met IAS
36 op elke balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat
een actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig is.
Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, dient de realiseerbare
waarde van het actief te worden geschat. De realiseerbare waarde
van een actief of een kasstroomgenererende eenheid is de hoogste
waarde van de reële waarde minus de verkoopkosten en zijn
bedrijfswaarde. Een bijzondere waardevermindering wordt opge-
nomen indien de boekwaarde van een actief, of de kasstroomge-
nererende eenheid waartoe het actief behoort, hoger is dan de rea-
liseerbare waarde. Bijzondere waardeverminderingen worden
opgenomen in de winst- en verliesrekening.
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TOELICHTING 2.  GESEGMENTEERDE INFORMATIE

Voor de managementrapportering wordt Roularta Media Group onderverdeeld in twee bedrijfssegmenten: Printed Media en
Audiovisuele Media. Deze segmenten zijn de basis waarop Roularta Media Group de primaire segmentinformatie rapporteert. Het
resultaat van een segment en de activa en verplichtingen betreffen het aandeel dat direct aan het segment toegerekend is of het rele-
vante aandeel dat redelijkerwijs aan het segment toegerekend is. Segmentinvesteringen bestaan uit de totale kost die tijdens de perio-
de werd gemaakt voor de verwerving van activa waarvan werwacht wordt dat ze langer dan één periode zullen worden gebruikt. De
prijsgrondslagen voor overdrachten tussen segmenten zijn bepaald volgens het ‘at arm’s length’-principe.
Het segment Printed Media heeft betrekking op de verkoop van publiciteit, de productie en verkoop van alle gedrukte publicaties
van de Groep, zoals de gratis bladen, kranten, magazines, nieuwsbrieven en boeken, alsook alle hieraan gerelateerde diensten.
Het segment Audiovisuele Media heeft betrekking op publiciteit op tv en radio, productie en uitzending, alsook alle hieraan ge-
relateerde diensten.
We verwijzen naar het activiteitenverslag voor bijkomende inlichtingen met betrekking tot de segmentinformatie.

I. PRIMAIRE SEGMENTINFORMATIE: BEDRIJFSSEGMENTEN

Eliminaties
Printed Audiovisuele tussen Geconsoli-

2004 Media Media segmenten deerd totaal

Omzet van het segment 331.656 174.270 - 6.762 499.164
Omzet externe klanten 329.659 169.505 499.164
Omzet uit transacties met andere segmenten 1.997 4.765 - 6.762 0

Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen - 10.145 - 7.178 - 17.324
Bijzondere waardevermindering op titels - 1.182 - 1.182

RECURRENT BEDRIJFSRESULTAAT (REBIT) 30.432 19.467 49.899

BEDRIJFSRESULTAAT (EBIT) 28.657 17.687 46.344

Intresten (netto) - 1.010 - 579 - 1.589
Belastingen op het resultaat - 10.655 - 6.180 -  16.835

NETTORESULTAAT VAN DE GECONSOLIDEERDE 16.992 10.928 27.920
ONDERNEMINGEN

Aandeel in het resultaat van de ondernemingen waarop 324 324
de equity-methode is toegepast
Minderheidsbelangen - 549 - 462 - 1.011

RECURRENT NETTORESULTAAT 18.218 11.965 30.183

NETTORESULTAAT 16.443 10.790 27.233

REBITDA 41.759 26.645 68.405
EBITDA 39.984 24.865 64.850
Netto courant resultaat 17.900 10.790 28.690
Courante cashflow 28.045 17.968 46.014

Activa 382.812 156.206 - 99.852 439.166
waarvan boekwaarde van deelnemingen gewaardeerd 191 2.097 2.288
volgens de equity-methode
waarvan investeringen in materiële en immateriële activa 16.252 6.991 23.243

Passiva 180.593 65.767 - 21.901 224.459

Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend euro.
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Eliminaties
Printed Audiovisuele tussen Geconsoli-

2003 Media Media segmenten deerd totaal

Omzet van het segment 291.204 153.134 - 6.725 437.613
Omzet externe klanten 288.510 149.103 437.613
Omzet uit transacties met andere segmenten 2.694 4.031 - 6.725 0

Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen - 9.571 - 5.908 - 15.478
Bijzondere waardevermindering op titels - 418 - 418

RECURRENT BEDRIJFSRESULTAAT (REBIT) 26.944 14.915 41.859

BEDRIJFSRESULTAAT (EBIT) 28.719 14.915 43.634

Intresten (netto) - 1.286 - 1.049 - 2.335
Belastingen op het resultaat - 9.317 - 6.119 - 15.436

NETTORESULTAAT VAN DE GECONS. ONDERNEMINGEN 18.116 7.747 25.863

Aandeel in het resultaat van de ondernemingen waarop  23 237 260
de equity-methode is toegepast
Minderheidsbelangen - 592 36 - 556

RECURRENT NETTORESULTAAT 15.772 8.020 23.792

NETTORESULTAAT 17.547 8.020 25.567

REBITDA 36.933 20.823 57.755
EBITDA 38.708 20.823 59.530
Netto courant resultaat 18.950 8.020 26.970
Courante cashflow 28.521 13.928 42.448

Activa 365.764 153.908 - 114.158 405.514
waarvan boekwaarde van deelnemingen gewaardeerd 1.773 1.773
volgens de equity-methode 
waarvan investeringen in materiële en immateriële activa 9.070 7.123 16.193

Passiva 163.198 71.668 - 20.293 214.573

De secundaire segmentinformatie is opgedeeld in twee geografische markten waarop RMG actief is:België en overige landen (Frankrijk,
Duitsland, Nederland, Groot-Brittannië, Slovenië, Portugal en Noorwegen). De volgende overzichten geven een overzicht van de omzet
opgedeeld op basis van de geografische locatie van de klant. De activa zijn bepaald op basis van de geografische locatie van de activa.

II. SECUNDAIRE SEGMENTINFORMATIE: GEOGRAFISCHE SEGMENTEN

Eliminaties
Overige tussen Geconsoli-

2004 België landen segmenten deerd totaal

Omzet externe klanten 407.465 91.699 499.164
Activa 422.874 67.662 - 51.370 439.166

waarvan investeringen in materiële en immateriële activa 22.781 462 23.243

2003

Omzet externe klanten 369.237 68.376 437.613
Activa 403.512 48.655 - 46.653 405.514

waarvan investeringen in materiële en immateriële activa 14.550 1.643 16.193

Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend euro.
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Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend euro.

De omzet van de Groep bestaat uit:

De omzet uit ruilovereenkomsten bedraagt € 25.614 (2003: € 23.495). De omzet uit royalty’s bedraagt € 1.460 (2003: € 1.365).

De omzet steeg met 14,1% van € 437.613 naar € 499.164. De stijging is voor € 38.222 of 8,7% het gevolg van organische groei en
voor 5,4% het gevolg van acquisities in de divisie Printed Media. De organische groei deed zich voor iets meer dan de helft voor in
de divisie Audiovisuele Media, door een sterke stijging van de omzet bij de Vlaamse Media Maatschappij en haar dochteronderne-
ming Paratel, evenals bij Vogue Trading Video en bij Kanaal Z/Canal Z. De organische groei bij de Printed Media deed zich zowel
voor bij de gratis bladen als bij de magazines.

TOELICHTING 3.  OMZET

2004 2003

Publiciteit 312.709 288.908
Abonnementen en losse verkoop 77.349 64.888
Overige diensten en goederen 109.106 83.817

TOTALE OMZET 499.164 437.613

TOELICHTING 4.  PERSONEELSKOSTEN

Kosten uit hoofde van vergoedingen na uitdiensttreding in 2004 hebben voornamelijk betrekking op lasten voor toegezegde-
bijdragenregelingen ten belope van € 1.561 (2003: € 1.111), lasten voor de toegezegd-pensioenregelingen van Grieg Media en Côté
Maison ten belope van € 161 (2003: € 45), en lasten voor brugpensioen ten belope van € 60 (2003: € 28).

2004 2003

Lonen en wedden - 80.622 - 75.317
Socialezekerheidsbijdragen - 28.141 - 27.085
Kosten uit hoofde van vergoedingen na uitdiensttreding - 1.782 - 1.184
Overige personeelskosten - 5.010 - 3.102

TOTAAL PERSONEELSKOSTEN - 115.555 - 106.688

Tewerkstelling in voltijdse equivalenten 2004 2003

Gemiddeld aantal werknemers 2.123 2.040
Aantal werknemers op het einde van het boekjaar 2.179 2.035

JV2004 IFRS Notes1-11 N  04/25/2005  11:33 AM  Pagina 75 certified PDF



76 JAARVERSLAG 2004 [GECONSOLIDEERDE JAARREKENING (IFRS)]

[ TO E L I CH T I NG  B I J  D E  G E CONSOL I D E ERDE  J A ARR EK EN I NG  ( I F R S ) ]

TOELICHTING 5.  WAARDEVERMINDERING OP VOORRADEN EN HANDELSVORDERINGEN

Voor het bepalen van de waardevermindering op de voorraad uitzendrechten bij VMMa werd per 31 december 2004 voor het eerst
rekening gehouden met uitzendrechten die vervallen over een periode van drie jaar. Dit resulteerde in de boeking van een waarde-
vermindering in 2004 van € 1.781.
Bij de eerste IFRS-herwerking in 2003 werd enkel een raming gemaakt van de voorraadcorrectie en dit op slechts één jaar. Deze
waardevermindering werd in 2003 gecorrigeerd op de openingsbalans per 1 januari 2003.

2004 2003

Waardevermindering op handelsvorderingen - 1.239 - 1.118
Terugname van waardevermindering op handelsvorderingen 1.255 1.009
Waardevermindering op voorraden - 4.553 - 230
Terugname van waardevermindering op voorraden 2.552 76

TOTAAL WAARDEVERMINDERING OP HANDELSVORDERINGEN EN VOORRADEN - 1.985 - 263

TOELICHTING 6.  ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN EN -KOSTEN

2004 2003

Opbrengsten uit samenwerkingscontracten 3.286 2.366
Overige belastingen - 2.828 - 1.697
(Terugname van) overdracht van ‘A Nous Paris’ - 1.812 1.812
Verlies op handelsvorderingen - 1.072 - 790
Minderwaarden op overige vorderingen - 363 - 47
Overige bedrijfsopbrengsten en -kosten 437 252

TOTAAL ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN EN -KOSTEN - 2.352 1.896

Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend euro.

TOELICHTING 7.  HERSTRUCTURERINGSKOSTEN

De ontslagvergoedingen in 2004 hebben betrekking op de vergoedingen die werden uitbetaald naar aanleiding van de beëindiging van
de arbeidsovereenkomst van vijf personeelsleden van Studio Magazine SAS. In 2003 hebben de ontslagvergoedingen en de beëindiging
van huurcontracten betrekking op de nieuwe participatie in de Aguesseau Groep (Roularta Media France/Côté Maison).

2004 2003

Ontslagvergoedingen - 275 - 971
Beëindiging van huurcontracten - 522

TOTAAL HERSTRUCTURERINGSKOSTEN - 275 - 1.493

In vergelijking met vorig jaar zijn de andere bedrijfsopbrengsten en -kosten hoofdzakelijk beïnvloed door het ongedaan maken van de
verkoop van aandelen van A Nous Paris voor een bedrag van € 1.812. De overige belastingen zijn aanzienlijk gestegen als gevolg van
de belastingschuld op kansspelen geboekt bij VMMa.

JV2004 IFRS Notes1-11 N  04/25/2005  11:34 AM  Pagina 76 certified PDF



[GECONSOLIDEERDE JAARREKENING (IFRS)]  JAARVERSLAG 2004 77

Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend euro.

TOELICHTING 8.  INTRESTEN

2004 2003

Intrestopbrengsten 935 1.042
Intrestlasten - 2.524 - 3.377

TOTAAL INTRESTEN - 1.589 - 2.335

TOELICHTING 9.  BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

A. ACTUELE BELASTINGEN 2004 2003

Belastingen op het resultaat van het boekjaar - 14.430 - 13.340
Aanpassingen aan belastingen van voorgaande perioden - 823 - 200

TOTAAL ACTUELE BELASTINGEN - NETTO - 15.253 - 13.540

B. UITGESTELDE BELASTINGEN

Gerelateerd aan de herkomst en terugboeking van tijdelijke verschillen - 2.932 - 1.675
Gerelateerd aan fiscale verliezen en fiscaal verrekenbare tegoeden 2.551 937
Gerelateerd aan fiscale verliezen waarvoor geen belastingvordering is opgenomen - 1.201 - 1.158

TOTAAL UITGESTELDE BELASTINGEN - NETTO - 1.582 - 1.896

TOTAAL ACTUELE EN UITGESTELDE BELASTINGEN - NETTO - 16.835 - 15.436

I. ACTUELE EN UITGESTELDE BELASTINGEN

2004 2003

Resultaat vóór belastingen 44.755 41.299
Toepasselijk belastingtarief 33,99% 33,99%

Belasting op basis van het toepasselijk belastingtarief  - 15.212 - 14.038

Aanpassingen aan belastingen van voorgaande perioden (+/-) - 823 - 200
Impact van niet-aftrekbare kosten (-) - 2.106 - 1.497
Impact van niet-belastbare inkomsten (+) 787 547
Impact van het niet erkennen van uitgestelde belastingen op fiscale verliezen van - 1.439 - 1.147
het huidige boekjaar (-)
Impact van de aanwending van voorheen niet-opgenomen fiscale verliezen (+) 970 34
Impact van het erkennen van uitgestelde belastingen op voorheen niet-opgenomen 763 640
fiscale verliezen (+)
Overige toename / afname (+/-) 225 225

Belasting op basis van het effectief belastingtarief - 16.835 - 15.436

Resultaat vóór belastingen 44.755 41.299
Effectief belastingtarief 37,62% 37,38%

BELASTING OP BASIS VAN HET EFFECTIEF BELASTINGTARIEF - 16.835 - 15.436

II. AANSLUITING TUSSEN TOEPASSELIJK EN EFFECTIEF BELASTINGTARIEF
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Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend euro.

TOELICHTING 10.  WINST PER AANDEEL

I. Beweging in het aantal aandelen Gewone aandelen

Aantal aandelen, beginsaldo 9.884.986
Aantal tijdens de periode uitgegeven aandelen 43.625
Aantal aandelen, eindsaldo 9.928.611

- aandelen uitgegeven en volledig betaald 9.928.611

II. Overige informatie

Aantal aandelen in bezit van de onderneming of verbonden partijen 289.492
Aandelen gereserveerd voor uitgifte onder opties 160.825

III. Berekening van de winst per aandeel

1.Aantal aandelen
1.1. Gewoon gewogen gemiddeld aantal aandelen 9.638.716
1.2. Aanpassingen om het gewogen gemiddeld aantal aandelen na verwateringseffect te berekenen 235.184

- warrantplannen 145.165
- optieplannen 90.019

1.3. Gewogen gemiddeld aantal aandelen na verwateringseffect 9.873.900

2. Nettoresultaat uitkeerbaar aan de gewone aandeelhouders 27.233

TOELICHTING 11.  DIVIDENDEN

Bedrag aan dividenden toegekend na de balansdatum, maar vóór de goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening 7.229
Brutodividend per aandeel in euro 0,75
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TOELICHTING 12.  IMMATERIELE ACTIVA

Titels hebben een onbepaalde gebruiksduur omdat ze niet onderhevig zijn aan economische ontwaarding. Ze worden bijgevolg niet
afgeschreven, maar jaarlijks onderworpen aan een test op bijzondere waardevermindering.
In overeenstemming met IAS 36 ‘Bijzondere waardevermindering van activa’ wordt de nettoboekwaarde van titels vergeleken met de
realiseerbare waarde. De realiseerbare waarde is de marktwaarde die bepaald wordt op basis van een empirische methode, aan de hand
van economische criteria. Naar aanleiding van deze test werd een bijzondere waardevermindering geboekt op volgende titels: Pianist,
Total Music en Safe Publi.
De nettoboekwaarde van de titels per 31 december 2004 bestaat hoofdzakelijk uit titels van de Biblo Groep (nieuwsbrieven,
medische magazines, Top, Tendances, ...) ten belope van € 15.275, van de Côté Maison Groep (Côté Sud, Côté Est, Côté Ouest,
Maison Française, Maison Magazine) ten belope van € 12.149, van de Studio Press Groep (Pianist, Guitar Part, Hifi, Prestige,
Radikal, ...) ten belope van € 4.419, van Studio Magazine (€ 4.143), van Press News (Royals, Dynasty, ...) ten belope van € 2.915,

Concessies,
eigendoms-

rechten en
gelijk-

Ontwikke- aardige
lingskosten Titels Software rechten Totaal

AAN KOSTPRIJS

Saldo op het einde van het vorige boekjaar 165 0 0 111.223 111.388
Eerste toepassing IFRS - 165 40.308 11.478 - 107.958 - 56.337

Saldo op het einde van het vorige boekjaar na 0 40.308 11.478 3.265 55.051
aanpassingen

Mutaties tijdens het boekjaar:
- Aanschaffingen 405 2.754 197 3.356
- Verwervingen door middel van bedrijfscombinaties 11.646 4 11.650
- Overdrachten en buitengebruikstellingen (-) - 740 - 740
- Overboeking van een post naar een andere 990 990
- Omrekeningsverschillen 18 18
- Andere wijzigingen - 1 - 1

Saldo op het einde van het boekjaar 0 52.376 13.496 4.452 70.324

AFSCHRIJVINGEN EN BIJZONDERE 
WAARDEVERMINDERINGEN

Saldo op het einde van het vorige boekjaar 165 0 0 96.176 96.341
Eerste toepassing IFRS - 165 0 7.408 - 93.613 - 86.370

Saldo op het einde van het vorige boekjaar 0 0 7.408 2.563 9.971
na aanpassingen

Mutaties tijdens het boekjaar:
- Afschrijvingen 1.548 619 2.167
- Bijzondere waardeverminderingen opgenomen/ 1.182 1.182

teruggenomen in de winst- en verliesrekening
- Afgeboekt na overdrachten en - 408 - 408

buitengebruikstellingen (-)
- Overboeking van een post naar een andere 90 90

Saldo op het einde van het boekjaar 0 1.182 8.548 3.272 13.002

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 0 51.194 4.948 1.180 57.322

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE V/H VORIGE BOEKJAAR 0 40.308 4.070 702 45.080

Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend euro.
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van Het Wekelijks Nieuws (€ 2.450), van Zeeuws Vlaams Mediabedrijf ten belope van € 2.083, van Grieg Media (Vi over 60) 
(€ 1.967), van Tam-Tam (€ 1.887) en van DMB-BALM (Actua Vidéo, Vidéo Futur, ...) (€ 1.665).
De volgende titels zijn eigendom van de Groep, maar zijn niet erkend als activa omdat ze intern gegenereerd zijn en bijgevolg niet vol-
doen aan de erkenningscriteria van IAS 38: Knack,Weekend Knack, Le Vif,Weekend Le Vif,Voetbal Magazine, Foot Magazine,Trends,
Cash, Bizz, Nest,Télépro, Grande, Plus Magazine, De Streekkrant, De Zondag, Steps City Magazine, Jornal da Região, Style, Krant van
West-Vlaanderen, De Weekbode, De Zeewacht, Kortrijks Handelsblad, Go, de Kijkwoningengids (N/F), Bouwen (N/F), Media Club,
easy.be, Focus Televisie, WTV, Kanaal Z/Canal Z, JIMtv, VTM, KANAALTWEE, Q-Music,...
De nettoboekwaarde van intern gegenereerde software bedraagt € 1.984. We verwijzen naar toelichting 29 ‘Verwerving van dochter-
ondernemingen’ voor meer informatie met betrekking tot de verworven titels.
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TOELICHTING 13.  GOODWILL

AAN KOSTPRIJS

Saldo op het einde van het vorige boekjaar 71.735
Eerste toepassing IFRS - 47.049

Saldo op het einde van het vorige boekjaar na aanpassingen 24.686
Mutaties tijdens het boekjaar:
- Verwervingen door middel van bedrijfscombinaties 684
- Overboeking van een post naar een andere - 990

Saldo op het einde van het boekjaar 24.380

BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN

Saldo op het einde van het vorige boekjaar 9.387
Eerste toepassing IFRS - 9.297

Saldo op het einde van het vorige boekjaar na aanpassingen 90
Mutaties tijdens het boekjaar:
- Overboeking van een post naar een andere - 90

Saldo op het einde van het boekjaar 0

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 24.380

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET VORIGE BOEKJAAR 24.596

Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend euro.

Goodwill heeft hoofdzakelijk betrekking op de bedrijfscombinaties met VMMa, Paratel en VTV. De aanschaffing van het boekjaar
heeft volledig betrekking op de goodwill opgenomen met betrekking tot de nieuwe deelneming in @-Invest NV. De transfer van € 900
heeft betrekking op de eigendomsrechten van Drukkerij Leysen.
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TOELICHTING 14.  MATERIELE VASTE ACTIVA

Overige
Terreinen Installaties, Meubilair Leasing en materiële

en machines, en rollend soortgelijke vaste Activa in
gebouwen uitrusting materieel rechten activa aanbouw Totaal

AAN KOSTPRIJS

Saldo op het einde van  71.841 107.350 17.527 21.779 1.397 10 219.904
het vorige boekjaar

Eerste toepassing IFRS 3.563 - 28.568 345 - 9.004 766 0 - 32.898
Saldo op het einde van het  
vorige boekjaar na aanpassingen 75.404 78.782 17.872 12.775 2.163 10 187.006

Mutaties tijdens het boekjaar
- Aanschaffingen 4.326 7.568 1.788 143 6.062 19.887
- Verwervingen door middel 534 37 349 261 1.181

van bedrijfscombinaties
- Overdrachten en buiten- - 2.115 - 2.498 - 2.195 - 213 -147 - 12 - 7.180

gebruikstellingen (-)
- Herwaarderingen opgenomen - 3 - 3

in de winst- en verliesrekening
- Overboeking van een post  454 - 15 - 439 0

naar een andere
- Omrekeningsverschillen 3 3

Saldo op het einde v/h boekjaar 78.146 84.343 17.802 12.562 1.981 6.060 200.894

AFSCHRIJVINGEN EN BIJZONDERE
WAARDEVERMINDERINGEN

Saldo op het einde van  40.687 94.263 14.506 18.483 1.043 0 168.982
het vorige boekjaar

Eerste toepassing IFRS - 34.410 - 42.655 687 - 17.302 807 0 - 92.873
Saldo op het einde van het vorige 6.277 51.608 15.193 1.181 1.850 0 76.109 
boekjaar na aanpassingen

Mutaties tijdens het boekjaar
- Afschrijvingen 3.133 7.131 1.032 1.025 132 12.453
- Verwervingen door middel 15 24 223 168 430 

van bedrijfscombinaties
- Afgeboekt na overdrachten  - 10 - 2.229 - 1.907 - 130 - 134 - 4.410 

en buitengebruikstellingen (-)
- Overboeking van een post  436 - 10 - 426 0

naar een andere
- Omrekeningsverschillen 3 3

Saldo op het einde v/h boekjaar 9.415 56.970 14.534 2.076 1.590 0 84.585

NETTOBOEKWAARDE PER 68.731 27.373 3.268 10.486 391 6.060 116.309
EINDE VAN HET BOEKJAAR

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE  69.127 27.174 2.679 11.594 313 10 110.897
VAN HET VORIGE BOEKJAAR

Materiële vaste activa gesteld als zekerheid voor verplichtingen (hypotheek inbegrepen): € 7.393.
De rubriek ‘leasing en soortgelijke rechten’ bestaat voornamelijk uit machines van Roularta Printing met een nettoboekwaarde van
€ 10.306 en machines van de Regionale Media Maatschappij met een nettoboekwaarde van € 180. De rubriek ‘activa in aanbouw’
heeft betrekking op de drukpersen van Roularta Printing. Gezien deze nog niet volledig geïnstalleerd waren op jaareinde, werd op
de aanschaffingswaarde nog niet afgeschreven. In 2005 werd een leasingcontract afgesloten met betrekking tot deze drukpersen.

Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend euro.
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Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend euro.

TOELICHTING 15.  DEELNEMINGEN GEWAARDEERD VOLGENS DE EQUITY-METHODE

I. DEELNEMINGEN

AAN KOSTPRIJS
Saldo op het einde van het vorige boekjaar 1.785

Eerste toepassing IFRS - 12
Saldo op het einde van het vorige boekjaar na aanpassingen 1.773
Saldo op het einde van het boekjaar 1.773

WIJZIGING IN HET EIGEN VERMOGEN VAN DE GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN
Aandeel in het resultaat van het boekjaar 324

Saldo op het einde van het boekjaar 324

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 2.097

II. VORDERINGEN

Saldo op het einde van het vorige boekjaar 0
Eerste toepassing IFRS 0

Saldo op het einde van het vorige boekjaar na aanpassingen 0
Mutaties tijdens het boekjaar
- Toevoegingen 191

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 191

Een lijst van de deelnemingen gewaardeerd volgens de equity-methode, inclusief de naam, het land van vestiging en het deelnemings-
percentage is opgenomen in toelichting 34 van de geconsolideerde jaarrekening.
Het aandeel van de Groep in de activa en passiva en in het resultaat van de geassocieerde ondernemingen is als volgt:

SAMENVATTENDE FINANCIELE INFORMATIE 2004 2003

Totaal activa 6.914 5.775
Totaal passiva 5.438 3.668

Omzet 6.148 4.423
Nettoresultaat 21 260

Roularta Media Group heeft haar aandeel in het verlies van de geassocieerde onderneming A Nous Paris niet erkend omdat ze geen
verplichting heeft om tussen te komen in de verliezen van de onderneming. Het niet-erkende aandeel in het verlies van het boekjaar
bedraagt € 303, het cumulatieve aandeel in het verlies bedraagt € 644.
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Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend euro.

TOELICHTING 16.  FINANCIELE ACTIVA - VAST EN VLOTTEND

I. DEELNEMINGEN

AAN KOSTPRIJS
Saldo op het einde van het vorige boekjaar 1.355

Eerste toepassing IFRS 5
Saldo op het einde van het vorige boekjaar na aanpassingen 1.360

Mutaties tijdens het boekjaar
- Aanschaffingen 3.722
- Overdrachten en buitengebruikstellingen (-) - 596

Saldo op het einde van het boekjaar 4.486

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 4.486

II. VORDERINGEN

Saldo op het einde van het vorige boekjaar 8.509
Eerste toepassing IFRS 76

Saldo op het einde van het vorige boekjaar na aanpassingen 8.585
Mutaties tijdens het boekjaar
- Toevoegingen 2.287
- Terugbetalingen - 3.618

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 7.254

De nieuwe participaties betreffen hoofdzakelijk de participatie in NV @-Invest (€ 1.815), dewelke vanaf 1 januari 2005 integraal
geconsolideerd zal worden, en de participatie in SA Cyber Press Publishing (€ 1.756), waarin de Groep een deelnemingspercentage
van 15,39% heeft. In de overdrachten van het boekjaar is hoofdzakelijk het in 2003 betaalde voorschot van € 596 vervat met betrek-
king tot de bijkomende verwerving van 50% in de Studio Press Groep. De vorderingen bestaan hoofdzakelijk uit het niet geëlimi-
neerde deel van vorderingen op ondernemingen die proportioneel geconsolideerd worden. Op deze vorderingen wordt een markt-
conforme intrest aangerekend.

TOELICHTING 17.  OVERIGE TOELICHTINGEN MET BETREKKING TOT ACTIVA

I. HANDELS- EN OVERIGE VORDERINGEN, VAST 2004 2003

Handelsvorderingen 673
Overige vorderingen 1.445 573

TOTAAL HANDELS- EN OVERIGE VORDERINGEN - VAST 1.445 1.246

De overige vorderingen hebben hoofdzakelijk betrekking op leningen toegestaan aan derde partijen, met wie er tevens handelsrelaties
bestaan. Op deze openstaande leningen wordt een marktconforme intrest aangerekend.
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Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend euro.

II. HANDELS- EN OVERIGE VORDERINGEN, VLOTTEND 2004 2003

Handelsvorderingen, bruto 128.491 114.942
Waardevermindering op dubieuze vorderingen, vlottend (-) - 2.724 - 2.387
Overige vorderingen 11.444 9.518

TOTAAL HANDELS- EN OVERIGE VORDERINGEN - VLOTTEND 137.211 122.073

III. GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN

Banksaldi 22.090 22.345
Kortetermijndeposito’s 3.938 2.353
Kassaldi 23 12
Overige geldmiddelen en kasequivalenten 47 6

TOTAAL GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN 26.098 24.716

TOELICHTING 18.  UITGESTELDE BELASTINGVORDERINGEN EN -VERPLICHTINGEN

De uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen opgenomen in de balans zijn toe te wijzen aan:

I. OVERZICHT UITGESTELDE BELASTINGVORDERINGEN EN -VERPLICHTINGEN

2004 2003

Uitgestelde Uitgestelde Uitgestelde Uitgestelde
belasting- belasting- belasting- belasting-

vorderingen verplichtingen vorderingen verplichtingen

Oprichtingskosten 8
Immateriële activa 1.172 723 866 179
Materiële vaste activa 133 21.041 123 21.668
Financiële activa 50 60 3.725 46
Voorraden  1.801 1.821
Handels- en overige vorderingen 1
Geldmiddelen en kasequivalenten 25
Eigen aandelen 5
Reserves 741 796
Voorzieningen 46 19 53
Personeelsvoordelen 530 494 59
Sociale schulden 12
Toe te rekenen kosten en over te dragen opbrengsten 5 6 226

Totaal uitgestelde belastingen op tijdelijke verschillen 1.937 24.402 5.275 24.820

Fiscale verliezen 7.162 5.410
Fiscaal verrekenbare tegoeden 264 32
Compensatie van belastingvorderingen en -verplichtingen - 1.119 - 1.119 - 4.639 - 4.639

Netto uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen 8.244 23.283 6.078 20.181

De Groep heeft geen uitgestelde belastingvorderingen erkend op fiscale verliezen ten bedrage van € 6.126 (2003:€ 5.458),aangezien het
niet waarschijnlijk is dat er in de toekomst fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee deze verliezen kunnen verrekend worden.
Roularta Media Groep heeft uitgestelde belastingvorderingen erkend voor een totaal van € 7.305 voor dochterondernemingen die ver-
liezen hebben geleden in de huidige of de vorige periode.De budgetten van de dochterondernemingen tonen aan dat er in de nabije toe-
komst voldoende fiscale winsten zullen beschikbaar zijn waarmee de uitgestelde belastingvorderingen kunnen verrekend worden.
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Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend euro.

II. UITGESTELDE BELASTINGVORDERINGEN OP FISCALE VERLIEZEN EN FISCAAL VERREKENBARE TEGOEDEN

2004 2003

Fiscaal Fiscaal
Fiscale verrekenbare Fiscale verrekenbare

Vervaldatum verliezen tegoeden verliezen tegoeden

> 5 jaar 43
Geen vervaldatum 7.119 264 5.410 32

TOTAAL UITGESTELDE BELASTINGVORDERINGEN 7.162 264 5.410 32

TOELICHTING 19.  VOORRADEN

2004 2003

Brutoboekwaarde
Uitzendrechten 47.933 49.796
Grond- en hulpstoffen 4.792 4.317
Goederen in bewerking 886 2.946
Gereed product 809 683
Handelsgoederen 1.068 518
Vooruitbetalingen 11 1
Bestellingen in uitvoering 109 17

TOTAAL BRUTOBOEKWAARDE (A) 55.608 58.278

Afschrijvingen en andere waardeverminderingen (-)
Uitzendrechten - 5.959 - 3.980
Grond- en hulpstoffen - 28
Handelsgoederen - 16

TOTAAL AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN (B) - 6.003 - 3.980

Nettoboekwaarde
Uitzendrechten 41.974 45.816
Grond- en hulpstoffen 4.764 4.317
Goederen in bewerking 886 2.946
Gereed product 809 683
Handelsgoederen 1.052 518
Vooruitbetalingen 11 1
Bestellingen in uitvoering 109 17

TOTALE NETTOBOEKWAARDE AAN KOSTPRIJS (A+B) 49.605 54.298
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Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend euro.

TOELICHTING 20.  EIGEN VERMOGEN

GEPLAATST KAPITAAL
Per 31 december 2004 bedraagt het geplaatst kapitaal € 118.950 (2003: € 118.463) vertegenwoordigd door 9.928.611 (2003: 9.884.986)
volledig volstorte gewone aandelen. Deze aandelen hebben geen nominale waarde.

EIGEN AANDELEN
Op 31 december 2004 heeft de Groep 289.492 eigen aandelen in bezit (2003: 287.598).

WARRANTS
Overzicht van de warrants aangeboden aan de directie en het kaderpersoneel:

Op 23 juni 2004 werden 43.625 van de in 1998 aangeboden warrants uitgeoefend.

AANDELENOPTIES
Overzicht van de aandelenopties aangeboden aan de directie en het kaderpersoneel:

Aantal Aantal
Jaar van aangeboden aanvaarde Uit te oefenen Uitoefenprijs Eerste Laatste
aanbod warrants warrants warrants in € uitoefenperiode uitoefenperiode

1998 300.000 300.000 90.025 11,15 15/5 - 15/6/2001 15/4 - 6/5/2008
2001 200.000 114.600 106.950 20,13 1/12 - 30/12/2005 10/9 - 10/10/2014

500.000 414.600 196.975

Aantal Aantal
Jaar van aangeboden aanvaarde Uit te oefenen Uitoefenprijs Eerste Laatste
aanbod opties opties opties in € uitoefenperiode uitoefenperiode

2000 125.500 119.305 103.013 65,00 1/1 - 30/4/2004 1/1 - 22/5/2013
2001 82.125 73.575 69.825 18,20 1/1 - 26/6/2005 1/1 - 25/8/2014
2002 25.000 25.000 12.500 18,50 15/5 - 15/6/2006 15/5 - 28/6/2012
2002 10.000 10.000 10.000 20,00 1/1 - 31/12/2006 1/1 - 3/10/2012
2002 50.000 33.500 33.500 21,93 1/1 - 30/6/2006 1/7 - 31/12/2015
2003 10.000 10.000 10.000 27,00 1/1 - 31/12/2007 1/1 - 10/9/2013
2003 22.500 22.500 22.500 26,00 1/1 - 31/12/2007 1/1 - 2/7/2013
2003 2.500 2.500 2.500 28,62 1/1 - 31/12/2007 1/1 - 2/10/2013

327.625 296.380 263.838
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TOELICHTING 21.  VOORZIENINGEN

Voorzieningen
voor hangende Milieu- Overige

geschillen voorzieningen voorzieningen Totaal

Saldo op het einde van het vorige boekjaar 3.147 325 620 4.092
Eerste toepassing IFRS 1 0 0 1

Saldo op het einde v/h vorige boekjaar na aanpassingen 3.148 325 620 4.093
Mutaties tijdens het boekjaar
- Additionele voorzieningen 409 148 557
- Toename / afname van bestaande voorzieningen 13 28 41
- Intresten 193 193
- Toename door bedrijfscombinaties 91 91
- Bedrag aan gebruikte voorzieningen (-) - 500 - 97 - 597
- Terugname van niet-gebruikte voorzieningen (-) - 3 - 297 - 300

SALDO OP HET EINDE VAN HET BOEKJAAR 3.351 325 402 4.078

De voorziening voor hangende geschillen heeft hoofdzakelijk betrekking op de intresten met betrekking tot het hangend geschil tus-
sen de Belgische Sociale Zekerheidsinstanties (RSZ) en VMMa, en enkele andere hangende geschillen. De milieuvoorziening relateert
volledig aan provisies voor bodemsaneringen. Overige voorzieningen hebben voornamelijk betrekking op verbrekingsvergoedingen.

TOELICHTING 23.  PERSONEELSBELONINGEN

2004 2003

Saldo op het einde van het vorige boekjaar 2.968 3.165
Additionele voorzieningen 561 320
Bedrag aan gebruikte / uitgeboekte voorzieningen (-) - 654 - 517

SALDO OP HET EINDE VAN HET BOEKJAAR 2.875 2.968

I. ALGEMEEN

Personeelsbeloningen hebben hoofdzakelijk betrekking op € 1.300 toekomstig tariefvoordeel op abonnementen, € 584 voorzieningen
voor opzeggingsvergoedingen, € 210 voorziening voor premies toegekend aan personeelsleden n.a.v. op-pensioenstelling en € 241 met
betrekking tot toegezegd-pensioenregelingen bij Grieg Media en Côté Maison.

TOELICHTING 22.  BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN

VMMa is betrokken in twee geschillen waarvan een geschil met de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), waarbij de geëiste be-
dragen die niet betwist zijn, uitgedrukt werden als een sociale schuld, en waarvan de intresten uitgedrukt zijn als voorziening. De geboek-
te bedragen worden door het management beschouwd als de beste inschatting van de mogelijke schuld.
Er zijn geen evoluties met betrekking tot de claim die werd ingediend door een ander commercieel televisiestation; momenteel is het
management ook niet in staat een juiste inschatting te maken van de eventuele financiële impact van deze claim.
Het tweede geschil heeft betrekking op de belasting op kansspelen. Het mogelijks verschuldigd bedrag werd opgenomen als belasting-
schuld en wordt door het management beschouwd als de beste inschatting.

Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend euro.
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2004 2003

A. Bedragen opgenomen in de balans
1. Nettoverplichtingen (-vorderingen) uit hoofde van gefinancierde 73 70

toegezegd-pensioenregelingen
1.1. Contante waarde van volledig of gedeeltelijk gefinancierde verplichtingen 313 247
1.2. Reële waarde van fondsbeleggingen (-) - 240 - 177

2. Contante waarde van volledig ongefinancierde verplichtingen 170 64
3. Niet-opgenomen actuariële winsten / verliezen - 11 0
4. Overige componenten 9 10

TOTALE VERPLICHTINGEN UIT HOOFDE VAN TOEGEZEGD-PENSIOENREGELINGEN 241 144

B. Nettolasten opgenomen in de winst- en verliesrekening
1. Aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten 159 43
2. Intresten 16 12
3. Verwacht rendement op fondsbeleggingen (-) - 14 - 10

TOTALE NETTOLAST OPGENOMEN IN DE WINST- EN VERLIESREKENING 161 45

C. Bewegingen in de verplichtingen/vorderingen uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen
Verplichtingen uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen, beginsaldo 144 98
1. Betaalde bijdragen (-) - 66 - 50
2. Opgenomen lasten 161 45
3. Toename door bedrijfscombinaties 64
4. Toename / afname door wisselkoerswijzigingen 2 - 13

VERPLICHTINGEN UIT HOOFDE VAN TOEGEZEGD-PENSIOENREGELINGEN 241 144

D. Actuariële veronderstellingen 
1. Disconteringsvoet 6% 6%
2. Verwacht rendement op fondsbeleggingen 7% 7%
3. Verwacht percentage van loonsverhogingen 3% 3%
4. Toekomstige verhogingen van toegezegde vergoedingen 2,5% 2,5%

II. TOEGEZEGD-PENSIOENREGELINGEN

88 JAARVERSLAG 2004 [GECONSOLIDEERDE JAARREKENING (IFRS)]

III. TOEGEZEGDE-BIJDRAGENREGELINGEN
Er bestaan verschillende toegezegde-bijdragenregelingen binnen de Groep. De Groep heeft met betrekking tot deze regelingen geen
verplichtingen, met uitzondering van de toegezegde bijdragen. Als een werknemer gedurende een periode prestaties heeft verricht,
wordt de bijdrage die in ruil voor die prestaties aan een toegezegde-bijdragenregeling is verschuldigd, opgenomen als een last. De kosten
opgenomen in de winst- en verliesrekening met betrekking tot toegezegde-bijdragenregelingen bedragen € 1.561 (2003: € 1.111)

IV. AANDELENOPTIES EN WARRANTS
Zie toelichting 20.

Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend euro.
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TOELICHTING 24.  FINANCIELE VERPLICHTINGEN EN SCHULDEN

Kortlopend Langlopend

2004 Max. 1 jaar 2 jaar 3-5 jaar > 5 jaar Totaal

FINANCIELE VERPLICHTINGEN
Financiële leasingschulden 1.447 2.304 2.048 882 6.681
Kredietinstellingen 9.685 7.378 9.457 2.758 29.278
Overige leningen 1.841 154 298 1.089 3.382

TOTALE FINANCIELE VERPLICHTINGEN VOLGENS  12.973 9.836 11.803 4.729 39.341
DE VERVALDAG

OVERIGE INFORMATIE
Financiële leasingschulden, contante waarde van   1.447 2.304 2.048 882 6.681
de minimale leasebetalingen 

- Minimale leasebetalingen, totaal 1.473 2.736 2.388 970 7.567
- Minimale leasebetalingen, rente 26 432 340 88 886

Toekomstige minimale leasebetalingen onder 1.951 1.949 2.764 0 6.664
niet-opzegbare operationele lease

HANDELS- EN OVERIGE SCHULDEN
Handelsschulden 92.936 368 93.304
Ontvangen voorschotten 21.242 21.242
Sociale schulden 22.800 22.800
- waarvan schulden aan werknemers 12.223 12.223
- waarvan schulden aan openbare besturen 10.577 10.577
Belastingschulden 10.064 10.064
Overige schulden 1.308 1.505 150 19 2.982
Toe te rekenen kosten en over te dragen opbrengsten 4.490 4.490

TOTAAL AAN SCHULDEN VOLGENS DE VERVALDAG 152.840 1.873 150 19 154.882

2003

FINANCIELE VERPLICHTINGEN
Financiële leasingschulden 1.002 1.861 498 3.361
Kredietinstellingen 18.285 7.721 14.357 1.625 41.988
Overige leningen 682 547 1.722 72 3.023

TOTALE FINANCIELE VERPLICHTINGEN VOLGENS  19.969 10.129 16.577 1.697 48.372
DE VERVALDAG

OVERIGE INFORMATIE
Financiële leasingschulden, contante waarde van  1.002 1.861 498 0 3.361
de minimale leasebetalingen

- Minimale leasebetalingen, totaal 1.157 2.020 522 3.699
- Minimale leasebetalingen, rente 155 159 24 338

Toekomstige minimale leasebetalingen onder  1.876 1.808 2.755 0 6.439
niet-opzegbare operationele lease

Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend euro.
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Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend euro.

Kortlopend Langlopend

Max. 1 jaar 2 jaar 3-5 jaar > 5 jaar Totaal

HANDELS- EN OVERIGE SCHULDEN
Handelsschulden 82.484 605 83.089
Ontvangen voorschotten 18.868 18.868
Sociale schulden 19.674 19.674
- waarvan schulden aan werknemers 8.713 8.713
- waarvan schulden aan openbare besturen 10.961 10.961
Belastingschulden 7.947 7.947
Overige schulden 3.162 212 855 19 4.248
Toe te rekenen kosten en over te dragen opbrengsten 5.133 5.133

TOTAAL AAN SCHULDEN VOLGENS DE VERVALDAG 137.268 817 855 19 138.959

TOELICHTING 25.  OVERIGE TOELICHTINGEN MET BETREKKING TOT PASSIVA

TOE TE REKENEN KOSTEN EN OVER TE DRAGEN INKOMSTEN 2004 2003

Toe te rekenen kosten en over te dragen inkomsten 3.946 4.349
Boekwaarde van geboekte overheidssubsidies 544 784

TOTAAL TOE TE REKENEN KOSTEN EN OVER TE DRAGEN INKOMSTEN 4.490 5.133

TOELICHTING 26.  FINANCIELE EN OPERATIONELE LEASE

Alle financiële lease-overeenkomsten afgesloten door de Groep hebben betrekking op machines. De Regionale Media Maatschappij
heeft financiële lease-overeenkomsten met betrekking tot montagecellen en uitzendmateriaal, waarvoor een optie tot aankoop vast-
gesteld is op 1% van de bruto-investering. In deze overeenkomsten is de optie van wederverhuring vastgesteld op 0,75% van de bruto-
investering voor het eerste en tweede jaar, en op 0,1% voor het derde en de volgende jaren.
Roularta Printing heeft verschillende financiële lease-overeenkomsten. In de overeenkomst voor droogovens werd een optie tot aan-
koop vastgesteld van 16% op de bruto-investering. Er bestaan geen contractuele voorwaarden met betrekking tot wederverhuring. De
overeenkomsten met betrekking tot twee verpakkingsmachines hebben een optie tot aankoop van 2% op de bruto-investering. De
financiële lease-overeenkomst van de Euro-M-drukpersen bevat een optie tot aankoop van 3% op de bruto-investering, de optie van
wederverhuring werd vastgelegd op 1,67% voor het eerste en tweede jaar, en op 0,05% voor de volgende jaren. Op de financiële lease-
overeenkomsten met betrekking tot de Müller-Martini-verzamelhechter en de Lithoman-drukpers, werd een optie tot aankoop vast-
gesteld van 1% op de bruto-investering. De optie tot wederverhuring werd bepaald op 0,75% van de bruto-investering voor het eer-
ste en tweede jaar, en op 0,1% voor de volgende jaren.

I. FINANCIELE LEASE

2004 2003

Opgenomen intrestlasten met betrekking tot financiële lease 161 139

Het intrestgedeelte van de financiële lease wordt over de termijn van de leaseperiode in de winst- en verliesrekening opgenomen.
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II. OPERATIONELE LEASE

2004 2003

Opgenomen lasten met betrekking tot operationele lease 4.192 3.906

De Groep huurt hoofdzakelijk bedrijfswagens en kantoormateriaal. Betalingen voor operationele leases worden als kost opgeno-
men in de winst- en verliesrekening, lineair gespreid over het huurcontract.

TOELICHTING 27.  VOORWAARDELIJKE VERPLICHTINGEN

De Groep stelt zich borg voor verplichtingen voor een totaal bedrag van € 6.228, waarvan € 1.953 betrekking heeft op joint ventures.
Er werden panden op handelsfondsen gegeven voor een totaal bedrag van € 6.514, waarvan € 1.270 betrekking heeft op joint ventures.

TOELICHTING 28.  BELEID INZAKE RISICOBEHEER

A. VALUTARISICO
De Groep gebruikt termijnwisselcontracten om het valutarisico in te dekken met betrekking tot de handelsschulden uitgedrukt in
vreemde valuta.Wanneer gebruik gemaakt wordt van deze termijnwisselcontracten wordt er geen hedge accounting, zoals gedefinieerd
in IAS 39, toegepast. Aanpassingen aan de reële waarde worden bijgevolg opgenomen in de winst- en verliesrekening.
Per 31 december 2004 bedragen de afgedekte sommen van de termijnwisselcontracten met betrekking tot op termijn aangekochte US
Dollars:

2004 2003
Vervallend binnen 1 jaar 10.195 635
Vervallend tussen 1 en 2 jaar 330

10.525 635

B. INTRESTRISICO
Leningen van financiële instellingen en aan joint ventures hebben een vaste intrestvoet die herzienbaar is na drie of vijf jaar.

C. KREDIETRISICO
Om het kredietrisico te beheersen worden kredietwaardigheidsonderzoeken uitgevoerd met betrekking tot klanten die belangrijke kre-
dietfaciliteiten wensen. Verder gebruikt de Groep kredietinstrumenten, zoals wissels, om het kredietrisico in te dekken.

D. MARKTRISICO
Om het grondstofprijsrisico van papier te beheersen heeft de Groep prijsafspraken vastgelegd. Er zijn jaarcontracten afgesloten voor
dagbladpapier en periodieke contracten voor magazinepapier.

TOELICHTING 29.  VERWERVING VAN DOCHTERONDERNEMINGEN

De volgende belangrijke acquisities met impact op de geconsolideerde jaarrekening vonden plaats in 2004:
- Met ingang van 1 januari werd de resterende 50% van Studio Press SAS verworven via Roularta Media Group NV voor een aankoop-

prijs van € 1.357 (inclusief titels voor € 2.707).
- Met ingang van 1 april werd 100% van Studio Participations SNC verworven via Roularta Media France SA voor een aankoopprijs van € 84.
- Met ingang van 1 april werd 100% van Studio Magazine SA verworven via Studio Participations SNC en Roularta Media France SA voor

een aankoopprijs van € 2.138 (inclusief titels voor € 4.112).
- Met ingang van 1 april werd 50% van Media Office NV verworven via Follow The Guide NV voor een aankoopprijs van € 12 (inclusief titels

voor € 247).
- Met ingang van 1 juli werd 100% van Press News NV verworven via Roularta Media Group NV voor een aankoopprijs van € 4.274 (inclusief

titels voor € 2.915).
- Met ingang van 1 juli werd 100% verworven van DMB-BALM SAS via Studio Press SAS voor een aankoopprijs van € 2.385 (inclusief

titels voor € 1.665).

Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend euro.
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De nettoboekwaarde van de verworven activa en verplichtingen (exclusief de reële waarde van de titels) van de verworven dochter-
ondernemingen op datum van acquisitie is als volgt:

ACTIVA

Vaste activa 3.224
Immateriële activa 40
Materiële vaste activa 762
Financiële activa 1.520
Handelsvorderingen en overige vorderingen 248
Uitgestelde belastingvorderingen 654

Vlottende activa 9.839
Voorraden 658
Handelsvorderingen en overige vorderingen 7.518
Financiële activa 761
Geldmiddelen en kasequivalenten 744
Over te dragen kosten en verkregen opbrengsten 158

TOTAAL ACTIVA 13.063

PASSIVA

Eigen vermogen - 348
Eigen vermogen - aandeel van de Groep - 348
Geplaatst kapitaal 341
Uitgiftepremie 4
Reserves - 693

Langlopende verplichtingen 4.988
Voorzieningen 448
Personeelsbeloningen 69
Financiële verplichtingen 4.471

Kortlopende verplichtingen 8.423
Financiële verplichtingen 542
Handelsschulden 3.155
Ontvangen vooruitbetalingen 69
Sociale schulden 761
Belastingschulden 618
Overige schulden 2.160
Toe te rekenen kosten en over te dragen opbrengsten 1.118

TOTAAL PASSIVA 13.063

Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend euro.

Het aandeel van de verworven dochterondernemingen in het nettoresultaat van de Groep bedraagt: Nettoresultaat

Studio Participations SNC - 1
Studio Magazine SA - 982
Studio Press SAS - 1.352
DMB-BALM SAS 63
Media Office NV - 85
Press News NV 262

Verworven titels 11.646

Overnameprijs in geldmiddelen 10.250
Verworven geldmiddelen en kasequivalenten 1.505
Netto uitgaande kasstroom 8.745
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Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend euro.

TOELICHTING 31.  BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

De participatie van 50% aangehouden door VMMa in Plopsaland (€ 2.013) werd verkocht op 4 februari 2005 voor een totaal bedrag
van € 4.125. De winst op de verkoop van de participatie zal volledig in resultaat genomen worden in 2005. De deelneming in
Plopsaland, gewaardeerd volgens de equity-methode, bedraagt € 2.013 op balansdatum (waardering zonder vervroegde toepassing te
maken van de gewijzigde IAS 28, gezien de nakende verkoop).

Het aandeel van de verworven dochterondernemingen in de totale omzet van de Groep bedraagt: Omzet

Studio Magazine SA 4.128
Studio Press SAS 10.042
DMB-BALM SAS 1.750
Media Office NV 574
Press News NV 1.109

TOELICHTING 30.  BELANGEN IN JOINT VENTURES

Een lijst van de joint ventures, inclusief de naam, het land van vestiging en het deelnemingspercentage is opgenomen in Toelichting 34
van de geconsolideerde jaarrekening. De belangrijkste joint ventures van de Groep zijn VMMa NV (televisie- en radiostation), Côté
Maison (magazines) en enkele andere uitgeverijen.

Het aandeel van alle joint ventures in activa en verplichtingen, omzet en nettoresultaat van de Groep is als volgt:

Vaste activa 62.380
Vlottende activa 94.748
Langlopende verplichtingen 12.878
Kortlopende verplichtingen 49.775

Aandeel van de Groep in de omzet 180.962
Aandeel van de Groep in het nettoresultaat 14.890

JV2004 IFRS Notes23-30 N  04/25/2005  01:25 PM  Pagina 93 certified PDF



94 JAARVERSLAG 2004 [GECONSOLIDEERDE JAARREKENING (IFRS)]

TOELICHTING 32.  INFORMATIEVERSCHAFFING OVER VERBONDEN PARTIJEN

Geassocieer- Overige
de onderne- verbonden

2004 Joint ventures mingen partijen Totaal

I. ACTIVA JEGENS VERBONDEN PARTIJEN 7.345 805 252 8.402

Leningen 4.627 192 0 4.819
Handelsvorderingen 2.718 613 252 3.583

II. VERPLICHTINGEN JEGENS VERBONDEN PARTIJEN 7.205 35 39 7.279

Overige leningen 1.189 0 0 1.189
Handelsschulden 6.016 35 39 6.090

III. TRANSACTIES TUSSEN VERBONDEN PARTIJEN

Verkoop van goederen 8.720 2.194 41 10.955
Aankoop van goederen (-) - 104 - 104
Verrichting van diensten 3.063 139 1.218 4.420
Aankoop van diensten (-) - 10.883 - 66 - 1.460 - 12.409
Transfers m.b.t. financieringsovereenkomsten 218 5 223

Vergoedingen aan de directie en het kaderpersoneel 2.535
- waarvan kortetermijnpersoneelsbeloningen 2.373
- waarvan vergoedingen na uitdiensttreding 113
- waarvan ontslagvergoedingen 49

2003

I. ACTIVA JEGENS VERBONDEN PARTIJEN 9.845 135 457 10.437

Leningen 6.759 6.759
Handelsvorderingen 3.086 135 457 3.678

II. VERPLICHTINGEN JEGENS VERBONDEN PARTIJEN 6.043 0 336 6.379

Overige leningen 1.054 1.054
Handelsschulden 4.989 336 5.325

III. TRANSACTIES TUSSEN VERBONDEN PARTIJEN

Verkoop van goederen 8.676 78 8.754
Aankoop van goederen (-) - 9 - 163 - 172
Verrichting van diensten 3.762 111 1.513 5.386
Aankoop van diensten (-) - 11.128 - 14 - 1.057 - 12.199
Transfers m.b.t. financieringsovereenkomsten 336 336

Vergoedingen aan de directie en het kaderpersoneel 2.397
- waarvan kortetermijnpersoneelsbeloningen 2.317 
- waarvan vergoedingen na uitdiensttreding 80 

[ TO E L I CH T I NG  B I J  D E  G E CONSOL I D E ERDE  J A ARR EK EN I NG  ( I F R S ) ]

Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend euro.
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2004 2003 IFRS- 2003
IFRS IFRS herwerkingen Belgian GAAP

Omzet 499.164 437.613 1.396 436.217
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen - 155.121 - 138.823 2.004 - 140.827
Diensten en diverse goederen - 161.010 - 132.975 8.638 - 141.613
Personeelskosten - 115.555 - 106.688 2.212 - 108.900
Afschrijvingen, waardeverminderingen en bijz. waardevermind. - 18.506 - 15.896 363 - 16.259

Afschrijvingen en waardeverminderingen op  - 14.620 - 14.579 362 - 14.941
immateriële en materiële vaste activa
Waardevermind. op voorraden en handelsvorderingen - 1.985 - 263 0 -263
Voorzieningen - 719 - 636 419 - 1.055
Bijzondere waardeverminderingen op titels en goodwill - 1.182 - 418 - 418 0

Andere bedrijfsopbrengsten en -kosten (netto) -  2.353 1.896 - 11.661 13.557
Herstructureringskosten - 275 - 1.493 - 1.493 0

BEDRIJFSRESULTAAT - EBIT 46.344 43.634 1.459 42.175

Intresten (netto) - 1.589 - 2.335 1.673 - 4.008
Afschrijvingen op consolidatieverschillen 8.781 - 8.781
Uitzonderlijk resultaat -23 23
Belastingen op het resultaat - 16.835 - 15.436 - 2.115 - 13.321

NETTORESULTAAT VAN DE GECONS. ONDERNEMINGEN 27.920 25.863 9.775 16.088

Aandeel in het resultaat van de ondernemingen  324 260 -11 271
waarop de equity-methode is toegepast
Minderheidsbelangen - 1.011 - 556 - 242 - 314

NETTORESULTAAT 27.233 25.567 9.522 16.045

Dit is het eerste jaar dat Roularta Media Group haar geconsolideerde jaarrekening voorstelt volgens de IFRS-normen. De volgende
toelichtingen hebben betrekking op de overgang naar IFRS. De vorige geconsolideerde jaarrekening op basis van de Belgische boek-
houdregels (Belgian GAAP) werd voorgesteld per 31 december 2003, de transitiedatum naar IFRS is bijgevolg 1 januari 2003.

I. EFFECT VAN DE OVERGANG NAAR IFRS OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

De Groep heeft geen activa, verplichtingen noch transacties met haar moedervennootschap de Stichting Administratiekantoor RMG,
noch met haar certificaathouders NV Koinon en NV Cennini.
Activa, verplichtingen en transacties met dochterondernemingen worden in de consolidatie volledig geëlimineerd. Met dochteronder-
neming @-Invest NV, die pas op 27/12/04 verworven werd, zijn er geen activa, verplichtingen en transacties.
Activa, verplichtingen en transacties met joint ventures worden proportioneel geëlimineerd. Het niet-geëlimineerde deel is in deze
rubriek opgenomen.
Activa, verplichtingen en transacties met geassocieerde ondernemingen worden in de consolidatie niet geëlimineerd en zijn bijgevolg
volledig in deze rubriek opgenomen.
De lijst met opgave van de dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde ondernemingen is te vinden in Toelichting 34.
De overige verbonden partijen zijn ondernemingen die door directie en kaderleden van de Groep en hun nauwe verwanten worden
gecontroleerd, of waarin deze personen een significante invloed hebben.
Er zijn geen zekerheden verbonden aan de activa en verplichtingen jegens de verbonden partijen, noch werden er waardeverminde-
ringen geboekt.
Alle vorderingen en schulden betreffen kortetermijnvorderingen en -schulden die op de vervaldag worden voldaan. Alle transacties
betreffen gewone commerciële handelingen. Bij verkopen door de Groep aan deze verbonden partijen wordt de gebruikelijke tarife-
ring toegepast. Bij aankopen wordt de gebruikelijke procedure toegepast wat selectie van de leverancier en toegepaste prijzen betreft.
Er zijn geen openstaande vorderingen noch schulden tegenover het key-management.

Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend euro.

TOELICHTING 33.  TOELICHTING IN VERBAND MET DE OVERGANG NAAR DE IFRS-NORMEN
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2004 2003 IFRS- 2003
ACTIVA IFRS IFRS herwerkingen Belgian GAAP

VASTE ACTIVA 220.728 198.602 57.947 140.655

Oprichtingskosten 0 0 -24 24
Immateriële activa 57.322 45.080 30.033 15.047
Goodwill 24.380 24.596 - 38.108 62.704
Materiële vaste activa 116.309 110.897 59.975 50.922
Deelnemingen gewaardeerd volgens de equity-methode 2.288 1.773 - 12 1.785
Financiële activa 10.740 8.932 5 8.927
Handelsvorderingen en overige vorderingen 1.445 1.246 0 1.246
Uitgestelde belastingvorderingen 8.244 6.078 6.078

VLOTTENDE ACTIVA 218.438 206.912 - 7.156 214.068

Voorraden 49.605 54.298 5.356 48.942
Handelsvoorraden en overige vorderingen 137.211 122.073 - 6.593 128.666
Financiële activa 1.000 1.013 - 8.739 9.752
Geldmiddelen en kasequivalenten 26.098 24.716 2.824 21.892
Over te dragen kosten en verkregen opbrengsten 4.524 4.812 - 4 4.816

TOTAAL ACTIVA 439.166 405.514 50.791 354.723

2004 2003 IFRS- 2003
PASSIVA IFRS IFRS herwerkingen Belgian GAAP

EIGEN VERMOGEN 214.707 190.941 40.609 150.332

Eigen vermogen - aandeel van de Groep 200.089 177.266 36.395 140.871
Geplaatst kapitaal 118.950 118.463 0 118.463
Eigen aandelen - 6.153 - 5.978 - 5.978 0
Uitgiftepremie 306 306 0 306
Reserves 86.868 64.434 43.570 20.864
Omrekeningsverschillen 118 41 0 41
Consolidatieverschillen 0 0 - 356 356
Overheidssubsidies 0 0 - 841 841

Minderheidsbelangen 14.618 13.675 4.214 9.461

LANGLOPENDE VERPLICHTINGEN 58.646 57.336 20.822 36.514

Voorzieningen 4.078 4.093 1 4.092
Personeelsbeloningen 2.875 2.968 1.504 1.464
Uitgestelde belastingschulden 23.283 20.181 19.317 864
Financiële verplichtingen 26.368 28.403 0 28.403
Handelsschulden 368 605 0 605
Overige schulden 1.674 1.086 0 1.086

KORTLOPENDE VERPLICHTINGEN 165.813 157.237 -10.640 167.877

Financiële verplichtingen 12.973 19.969 0 19.969
Handelsschulden 92.936 82.484 0 82.484
Ontvangen vooruitbetalingen 21.242 18.868 0 18.868
Sociale schulden 22.800 19.674 - 6.593 26.267
Belastingschulden 10.064 7.947 9 7.938
Overige schulden 1.308 3.162 - 4.799 7.961
Toe te rekenen kosten en over te dragen opbrengsten 4.490 5.133 743 4.390

TOTAAL PASSIVA 439.166 405.514 50.791 354.723

II. EFFECT VAN DE OVERGANG NAAR IFRS OP DE BALANS

Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend euro.
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Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend euro.

31/12/2003 01/01/2003

TOTAAL EIGEN VERMOGEN VOLGENS BELGIAN GAAP 150.332 132.139

Effect van de herwaardering van terreinen en gebouwen 28.118 28.118
Effect van de herwaardering van machines van Roularta Printing 22.068 22.068
Effect van de herwaardering van de overige materiële vaste activa 2.133 2.133
Effect van de wijziging in afschrijvingen van materiële vaste activa 5.131
Effect van het erkennen van bijzondere waardevermindering op titels en goodwill - 5.934 - 5.884
Effect van de herwaardering van de overige immateriële activa 384 421
Effect van de wijziging van de voorraadkost (uitzendrechten VMMa) 5.356 3.781
Effect van het erkennen van dividenden aan aandeelhouders in het eigen vermogen 4.799 3.738
Effect van het erkennen van eigen aandelen in het eigen vermogen - 5.978 - 4.997
Effect van het erkennen van personeelsvoordelen - 1.504 - 1.602
Effect van het niet erkennen van kapitaalsubsidies - 841 - 372
Effect van overige wijzigingen 684 - 69

Effect belastingen - 13.807 - 16.172

Totale herwerking op het eigen vermogen 40.609 31.163

TOTAAL EIGEN VERMOGEN VOLGENS IFRS 190.941 163.302

III. EFFECT VAN DE OVERGANG NAAR IFRS OP HET EIGEN VERMOGEN

2004 2003 IFRS- 2003
IFRS IFRS herwerkingen Belgian GAAP

CASHFLOW UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN

Nettoresultaat van de geconsolideerde ondernemingen 27.920 25.863 9.775 16.088
Belastingen op het resultaat 16.835 15.436 0 15.436
Intrestlasten 2.524 3.377 0 3.377
Opbrengst van intresten (-) - 935 - 1.042 0 - 1.042
Niet-monetaire posten 19.176 15.291 - 7.540 22.831

Afschrijving op (im)materiële activa 14.620 14.579 - 730 15.309
Bijzondere waardeverminderingen 1.182 418 418 0
Niet gerealiseerde winst/verlies op wisselkoersverschillen - 68 60 0 60
Afschrijving op goodwill 0 0 - 9.387 9.387
Andere niet-monetaire posten 3.442 234 2.159 - 1.925

BRUTOCASHFLOW UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN 65.520 58.925 2.235 56.690

IV. EFFECT VAN DE OVERGANG NAAR IFRS OP HET KASSTROOMOVERZICHT 
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[ TO E L I CH T I NG  B I J  D E  G E CONSOL I D E ERDE  J A ARR EK EN I NG  ( I F R S ) ]

Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend euro.

2004 2003 IFRS- 2003
IFRS IFRS herwerkingen Belgian GAAP

Mutatie van de handelsvorderingen - 13.103 17.054 -15 17.069
Mutatie van de overige vorderingen en de over te dragen  - 1.631 - 2.733 1.657 - 4.390
kosten en verkregen opbrengsten
Mutatie van de voorraden 2.692 - 95 - 1.575 1.480
Mutatie van de kortlopende financiële verplichtingen - 6.997 - 10.975 0 - 10.975
Mutatie van de handelsschulden 10.428 - 19.052 0 - 19.052
Mutatie van de overige kortlopende verplichtingen 3.581 4.197 - 2.239 6.436
Mutatie van het werkkapitaal (a) 828 - 852 - 5.509 4.657

Mutatie van het werkkapitaal - 4.202 - 12.456 - 7.681 - 4.775

Betaalde belastingen op het resultaat - 15.203 - 13.197 2.239 - 15.436
Betaalde intresten (-) - 2.616 - 3.338 39 - 3.377
Ontvangen intresten 927 1.040 - 2 1.042

NETTOCASHFLOW UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN (A) 44.426 30.974 -3.170 34.144

CASHFLOW MET BETREKKING TOT INVESTERINGEN

(Im)materiële activa - aanschaffingen - 35.562 - 40.626 5.546 - 46.172
(Im)materiële activa - andere mutaties 2.027 - 2.647 - 3.094 447
Financiële activa - aanschaffingen - 6.200 - 4.594 7 - 4.601
Financiële activa - andere mutaties 3.038 1.496 291 1.205

NETTOCASHFLOW MET BETREKKING TOT - 36.697 - 46.371 2.750 - 49.121
INVESTERINGEN (B)

CASHFLOW UIT FINANCIELE ACTIVITEITEN

Betaalde dividenden - 4.799 - 3.738 1.061 - 4.799
Mutatie van het kapitaal 487 6.325 0 6.325
Eigen aandelen - 175 - 981 52 - 1.033
Andere mutaties in het eigen vermogen 10 - 90 - 1.702 1.612
Ontvangsten (+), terugbetaling van (-) langlopende - 1.684 10.224 0 10.224
financiële schulden
Ontvangsten (+), terugbetaling van (-) langlopende - 199 - 502 0 - 502
financiële vorderingen

NETTOCASHFLOW UIT FINANCIELE ACTIVITEITEN (C) - 6.360 11.238 -589 11.827

TOTAAL MUTATIE GELDMIDDELEN EN 1.369 - 4.159 - 1.009 - 3.150
KASEQUIVALENTEN (A+B+C)

Geldmiddelen en kasequivalenten, openingsbalans 25.729 29.888 - 4.906 34.794
Geldmiddelen en kasequivalenten, eindbalans 27.098 25.729 - 5.915 31.644

NETTOMUTATIE GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN 1.369 - 4.159 - 1.009 - 3.150

(a) Mutatie in voorzieningen, personeelsvoordelen, overige langlopende verplichtingen, uitgestelde belastingvorderingen en -schulden, en toe te rekenen kosten en over te dragen opbrengsten.
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Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend euro.

V. COMMENTAAR OP HET EFFECT VAN DE OVERGANG NAAR IFRS

1. OPRICHTINGSKOSTEN
Conform de Belgische waarderingsregels werden oprichtingskosten,
in geval deze belangrijke bedragen bevatten, afgeschreven over een
periode van 5 jaar. Conform IFRS worden kosten met betrekking tot
opstartactiviteiten, opleidingsactiviteiten, publiciteit- en promotieac-
tiviteiten, verhuis en reorganisatie, ten laste van het resultaat geno-
men. De enige uitzondering zijn opstartkosten die deel uitmaken van
een materieel vast actief; deze worden conform IFRS onder de mate-
riële vaste activa opgenomen.
Effect op het eigen vermogen per 31 december 2002: € - 89

31 december 2003: € - 24

2. IMMATERIELE ACTIVA EN GOODWILL
A. Ontwikkelingskosten
Conform de Belgische waarderingsregels werden belangrijke bedragen
voor onderzoek en ontwikkeling door de Groep geactiveerd. Conform
IFRS worden enkel ontwikkelingskosten opgenomen als er een intentie
en vermogen is om het immaterieel actief te voltooien en te verkopen
of te gebruiken en als er waarschijnlijke toekomstige economische voor-
delen zullen gegenereerd worden. Gezien de kosten van onderzoek en
ontwikkeling niet voldeden aan deze voorwaarden, werd de nettoboek-
waarde van ontwikkelingskosten opgenomen in het eigen vermogen.
Effect op het eigen vermogen per 31 december 2002: € - 9

31 december 2003: € - 0

B. Immateriële activa met onbepaalde gebruiksduur
Conform de Belgische waarderingsregels werd afgeschreven op imma-
teriële activa over hun geschatte economische levensduur. Conform
IFRS hebben bepaalde immateriële activa een onbepaalde gebruiks-
duur en wordt er op deze activa niet afgeschreven. Deze activa wor-
den jaarlijks onderworpen aan een test op bijzondere waardevermin-
dering, waarbij de realiseerbare waarde wordt vergeleken met de
boekwaarde. De realiseerbare waarde is de marktwaarde die bepaald
wordt op basis van een empirische methode, aan de hand van enkele
economische criteria (EBIT, EBITDA, omzet). Tevens werd nage-
gaan of alle immateriële activa voldeden aan het criterium van iden-
tificeerbaarheid. Dit gaf aanleiding tot het opnemen van bijzondere
waardeverminderingen op verschillende titels en eigendomsrechten.
Effect op het eigen vermogen per 31 december 2002: € - 4.513

31 december 2003: € - 4.513

C. Goodwill
Conform de Belgische waarderingsregels werd afgeschreven op good-
will over 5 jaar, 10 jaar en 20 jaar. Conform IFRS wordt de goodwill
bij eerste opname tegen kostprijs gewaardeerd, zijnde de waarde
waarmee de kostprijs van de bedrijfscombinatie het belang van de
overnemende partij in de netto reële waarde van de identificeerbare
activa, verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen overschrijdt.
De goodwill wordt jaarlijks onderworpen aan een test op bijzondere
waardevermindering, waarbij de realiseerbare waarde wordt vergele-
ken met de boekwaarde. Dit gaf aanleiding tot het opnemen van bij-
zondere waardeverminderingen op goodwill.
Effect op het eigen vermogen per 31 december 2002: € - 1.371

31 december 2003: € - 1.421

D. Immateriële activa met bepaalde gebruiksduur 
Conform de Belgische waarderingsregels werd een volledige jaarafschrij-
ving berekend in het jaar van ingebruikname.Conform IFRS gebeurt de
afschrijving vanaf het eerste jaar ‘pro rata temporis’. Voor de overige
immateriële vaste activa werd een retroactieve herberekening van de
afschrijvingen uitgevoerd en werden de nettoboekwaarden aangepast.
Effect op het eigen vermogen per 31 december 2002: € + 421

31 december 2003: € + 384

3. MATERIELE VASTE ACTIVA
A. Terreinen en gebouwen 
Conform IFRS 1 werd gebruik gemaakt van de facultatieve uitzon-
dering om de terreinen en gebouwen op transitiedatum te waarderen
aan reële waarde en dit gelijk te stellen aan de veronderstelde kost-
prijs op transitiedatum.Alle terreinen en gebouwen werden op tran-
sitiedatum geherwaardeerd door derdedeskundigen.
Effect op het eigen vermogen per 31 december 2002: € + 28.118

31 december 2003: € + 28.118

B. Machines en lease Roularta Printing
Conform IFRS 1 werd gebruik gemaakt van de facultatieve uitzonde-
ring om het machinepark van Roularta Printing (drukpersen en afwer-
king – inclusief lease) te waarderen aan reële waarde en dit gelijk te
stellen aan de veronderstelde kostprijs op transitiedatum. Deze waar-
den zijn gebaseerd op schattingsverslagen van deskundigen.
Effect op het eigen vermogen per 31 december 2002: € + 22.068

31 december 2003: € + 22.068

C. Overige materiële vaste activa (overige machines, uitzendmate-
riaal, meubilair en kantooruitrusting, rollend materieel, …)
Conform de Belgische waarderingsregels werd een volledige jaarafschrij-
ving berekend in het jaar van ingebruikname. Conform IFRS gebeurt
de afschrijving vanaf het eerste jaar ‘pro rata temporis’.Voor de overi-
ge materiële vaste activa werd een retroactieve herberekening van de
afschrijvingen uitgevoerd en werden de nettoboekwaarden aangepast.
Effect op het eigen vermogen per 31 december 2002: € + 2.133

31 december 2003: € + 7.264

Het effect per 31 december 2003 heeft niet enkel betrekking op de
herwaardering van materiële vaste activa, maar heeft tevens betrek-
king op het verschil in afschrijving van het boekjaar.

4. UITGESTELDE BELASTINGVORDERINGEN EN
-SCHULDEN 
Conform de Belgische waarderingsregels werden enkel de uitgestel-
de belastingverplichtingen opgenomen op overheidssubsidies en op
gespreide meerwaarden. Conform IFRS worden uitgestelde belas-
tingvorderingen en -schulden opgenomen op tijdelijke verschillen
(verschil tussen de boekwaarde en de fiscale waarde van een actief of
een verplichting), op overgedragen fiscale verliezen (wanneer het
waarschijnlijk is dat ze zullen kunnen worden verrekend met fiscale
winst in de nabije toekomst), en op fiscaal verrekenbare tegoeden.
Effect op het eigen vermogen per 31 december 2002: € - 16.172

31 december 2003: € - 13.807
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5. VOORRAAD
De voorraad bestaat in hoofdzaak uit het evenredige deel van de
voorraad uitzendrechten van de Vlaamse Media Maatschappij NV.
Conform Belgische waarderingsregels werd de kostprijs van tele-
visieprogramma’s 100% ten laste van de winst- en verliesrekening
geboekt. Naar aanleiding van de implementatie van IFRS werd de
voorraad uitzendrechten op transitiedatum geherwaardeerd waarbij
gebruik werd gemaakt van volgende percentages voor een eerste uit-
zending (eerste run) en een tweede uitzending (tweede run):
Type Run 1 Run 2
Humor 70 % 30 %
Docureeks 80 % 20 %
Fictie 80 % 20 %
Kids 50 % 50 %
Films 70 % 30 %
Aangekochte series 80 % 20 %
Rest 100 % 0 %
Als gevolg van deze wijziging in waarderingsmethode is de voorraad
op transitiedatum hoger gewaardeerd.
Effect op het eigen vermogen per 31 december 2002: € + 3.781

31 december 2003: € + 5.356

6. EIGEN AANDELEN
Conform IFRS worden eigen aandelen in de geconsolideerde jaar-
rekening voorgesteld als een vermindering van het eigen vermogen.
Zowel de verwerving van ingekochte eigen aandelen als de ontvan-
gen vergoedingen bij verkoop worden bijgevolg opgenomen als een
mutatie van het eigen vermogen.
Effect op het eigen vermogen per 31 december 2002: € - 4.997

31 december 2003: € - 5.978

7. OVERHEIDSSUBSIDIES 
Conform de Belgische waarderingsregels werden overheidssubsidies
die nog niet als opbrengst erkend waren, opgenomen in het eigen ver-
mogen. Conform IFRS worden de overheidssubsidies ofwel in min-
dering gebracht van de boekwaarde van het betrokken actief waar-
voor de overheidssubsidie werd verkregen ofwel opgenomen als een
over te dragen opbrengst. De Groep neemt de overheidssubsidies die
nog niet in aanmerking komen om als opbrengst erkend te worden,
op als een over te dragen opbrengst.
Effect op het eigen vermogen per 31 december 2002: € - 372

31 december 2003: € - 841

8. PERSONEELSVOORDELEN
Conform de Belgische waarderingsregels werden de kosten voor het
verlenen van personeelsbeloningen opgenomen in de periode waarin ze
werden betaald of betaalbaar waren. Conform IFRS worden de kosten
van het verlenen van personeelsbeloningen opgenomen in de verslag-
periode waarin de voordelen worden verdiend door de werknemer.
Bijgevolg werden op transitiedatum voorzieningen voor personeels-
voordelen opgenomen met betrekking tot toe te kennen premies bij
pensionering en met betrekking tot de toekomstige toekenning van
voordelige abonnementen. In het kader van toegezegd-pensioenrege-
lingen werden in de balans verplichtingen opgenomen gebaseerd op
het verschil tussen de netto-verplichting en de reële waarde van de plan-
activa. De voordelen bij beëindiging van dienstverband (opzegvergoe-

dingen, …) worden opgenomen in de balans op het ogenblik dat de
Groep zich aantoonbaar heeft verbonden om het dienstverband daad-
werkelijk te beëindigen of op het moment dat voordelen aangeboden
worden om vrijwillig ontslag te stimuleren. In dit kader werden voor-
zieningen teruggenomen omdat ze niet aan deze voorwaarden voldeden.
Effect op het eigen vermogen per 31 december 2002: € - 1.602

31 december 2003: € - 1.504

9. VOORZIENINGEN
Een aantal voorzieningen werden conform de Belgische waarderings-
regels opgenomen, terwijl deze volgens IFRS niet mogen opgenomen
worden. Daarnaast is de waarde van een aantal voorzieningen ver-
hoogd ten opzichte van de Belgische waarderingsregels om conform te
zijn met de definitie van voorzieningen zoals bepaald door IAS 37.
Effect op het eigen vermogen per 31 december 2002: € + 29

31 december 2003: € - 1

10. DIVIDEND
Conform de Belgische waarderingsregels werden dividendbetalingen
die door de raad van bestuur worden voorgesteld aan de algemene
vergadering opgenomen als diverse schuld. Conform IFRS wordt het
dividend opgenomen in het eigen vermogen.
Effect op het eigen vermogen per 31 december 2002: € + 3.738

31 december 2003: € + 4.799

11. BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN
Er zijn bijzondere waardeverminderingsverliezen erkend met betrek-
king tot immateriële activa die niet aan de voorwaarden voldeden om
als immateriële activa beschouwd te worden.

12. UITZONDERINGEN IFRS 1
In overeenstemming met IFRS 1 ‘Eerste toepassing van International
Financial Reporting Standards’ moeten bij de overgang naar IFRS alle
normen in principe met terugwerkende kracht worden toegepast. Dit
betekent dat enerzijds voor alle bedrijfscombinaties de goodwill retroac-
tief dient bepaald te worden. IFRS 1 voorziet echter in een facultatieve
uitzondering op bedrijfscombinaties die vóór transitiedatum zijn ont-
staan. Roularta Media Group heeft gebruik gemaakt van deze uitzonde-
ring en schrijft in overeenstemming met IFRS 3 ‘Bedrijfscombinaties’ niet
langer af op goodwill, maar onderwerpt ze jaarlijks aan een test op bij-
zondere waardevermindering. De immateriële activa begrepen in good-
will zijn naar aanleiding van de eerste toepassing afzonderlijk voorgesteld.
Anderzijds moet voor alle materiële vaste activa retroactief een her-
berekening gebeuren van de afschrijvingen pro rata vanaf de datum
van verwerving op basis van een kostprijs inclusief direct toewijsbare
bijkomende kosten verminderd met de restwaarde. Hier voorziet 
IFRS 1 echter in een facultatieve uitzondering waarbij het mogelijk is
om materiële vaste activa op transitiedatum te waarderen aan reële
waarde en deze waarde gelijk te stellen aan de veronderstelde kostprijs
op transitiedatum. Roularta Media Group heeft gebruik gemaakt van
deze uitzondering en heeft de terreinen en gebouwen, alsook de
machines van Roularta Printing gewaardeerd aan reële waarde. Deze
reële waarde is gebaseerd op de waarde van de activa in going concern
zoals bepaald door derdedeskundigen. Voor de overige materiële
vaste activa werd een retroactieve herberekening van de afschrijvingen
uitgevoerd en werden de nettoboekwaarden indien nodig aangepast.

Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend euro.
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De moedermaatschappij van de Groep is Roularta Media Group NV, Roeselare, België. Per 31 december 2004 werden 59 dochter-
vennootschappen, joint ventures en geassocieerde ondernemingen opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening.

TOELICHTING 34.  GROEPSSTRUCTUUR

Deelnemings- 
Naam van de onderneming Locatie percentage

I. Integraal geconsolideerde ondernemingen

ROULARTA MEDIA GROUP NV Roeselare, België 100,00%
A NOUS PROVINCE SAS Roubaix, Frankrijk 100,00%
ALGO COMMUNICATION SARL Roubaix, Frankrijk 100,00%
BAND A PART SARL Parijs, Saint-Ouen, Frankrijk 100,00%
BELGIAN BUSINESS TELEVISION NV Brussel, België 100,00%
BIBLO-ROULARTA MEDICA NV Kalmthout, België 100,00%
DMB-BALM SAS Parijs, Saint-Ouen, Frankrijk 100,00%
PRESS NEWS NV Gent, België 100,00%
REGIE DE WEEKKRANT NV Roeselare, België 100,00%
ROULARTA BOOKS NV Brussel, België 100,00%
ROULARTA IT-SOLUTIONS NV Roeselare, België 100,00%
ROULARTA MANAGEMENT NV Roeselare, België 100,00%
ROULARTA MEDIA FRANCE SA Parijs, Saint-Ouen, Frankrijk 100,00%
ROULARTA PUBLISHING NV Brussel, België 100,00%
SPORTMAGAZINE NV Brussel, België 100,00%
STUDIO MAGAZINE SA Parijs, Saint-Ouen, Frankrijk 100,00%
STUDIO PARTICIPATIONS SNC Parijs, Saint-Ouen, Frankrijk 100,00%
STUDIO PRESS LTD Peterborough, Groot-Brittannië 100,00%
STUDIO PRESS SAS Parijs, Saint-Ouen, Frankrijk 100,00%
STYLE MAGAZINE BV Breda, Nederland 100,00%
TOTAL MUSIC SARL Parijs, Saint-Ouen, Frankrijk 100,00%
WEST-VLAAMSE MEDIA GROEP NV Roeselare, België 100,00%
DE STREEKKRANT-DE WEEKKRANTGROEP NV Roeselare, België 80,00%
DRUKKERIJ LEYSEN NV Mechelen, België 80,00%
OOST-VLAAMSE MEDIA GROEP NV Roeselare, België 80,00%
TAM-TAM NV Knokke, België 80,00%
ROULARTA PRINTING NV Roeselare, België 75,66%
MESTNE REVIJE D.O.O. Ljubljana, Slovenië 70,00%
VOGUE TRADING VIDEO NV Kuurne, België 66,67%
HIPPOS VADEMECUM NV Brugge, België 52,00%
ZEEUWS VLAAMS MEDIABEDRIJF BV Terneuzen, Nederland 40,80%
CAP PUBLISHING NV Brugge, België 26,00%

2. Proportioneel geconsolideerde ondernemingen

ACADEMICI ROULARTA MEDIA NV Antwerpen, België 50,00%
ART DE VIVRE EDITIONS SA Parijs, Frankrijk 50,00%
BELGOMEDIA SA Verviers, België 50,00%
COTE MAISON SA Parijs, Frankrijk 50,00%
COTEXPO SARL Parijs, Frankrijk 50,00%
DE WOONKIJKER NV Antwerpen, België 50,00%
EDITIONS COTE EST SA Parijs, Frankrijk 50,00%

JV2004 IFRS Notes23-30 N  04/25/2005  03:02 PM  Pagina 101 certified PDF



102 JAARVERSLAG 2004 [GECONSOLIDEERDE JAARREKENING (IFRS)]

[ TO E L I CH T I NG  B I J  D E  G E CONSOL I D E ERDE  J A ARR EK EN I NG  ( I F R S ) ]

EYE-D NV Roeselare, België 50,00%
FOLLOW THE GUIDE NV Antwerpen, België 50,00%
GRIEG MEDIA AS Bergen, Noorwegen 50,00%
HIMALAYA NV Zaventem, België 50,00%
LE VIF MAGAZINE SA Brussel, België 50,00%
MEDIA OFFICE NV Antwerpen, België 50,00%
PARATEL NV Vilvoorde, België 50,00%
REGIONALE MEDIA MAATSCHAPPIJ NV Roeselare, België 50,00%
SENIOR PUBLICATIONS SA Brussel, België 50,00%
SENIOR PUBLICATIONS DEUTSCHLAND GMBH & CO KG Keulen, Duitsland 50,00%
SENIOR PUBLICATIONS NEDERLAND BV Bussum, Nederland 50,00%
SENIOR PUBLICATIONS VERWALTUNGS GMBH Keulen, Duitsland 50,00%
TOP CONSULT SA Brussel, België 50,00%
VLAAMSE MEDIA MAATSCHAPPIJ NV Vilvoorde, België 50,00%
PUBLIREGIOES LDA Lissabon, Portugal 40,00%
REGIONALE TV MEDIA NV Zellik, België 33,33%
BAYARD MEDIA GMBH & CO KG Augsburg, Duitsland 25,00%
BAYARD MEDIA VERWALTUNGS GMBH Augsburg, Duitsland 25,00%

3. Ondernemingen geconsolideerd volgens de equity-methode

CORPORATE MEDIA SOLUTIONS NV (in vereffening) Roeselare, België 50,00%
A NOUS PARIS SAS Parijs, Frankrijk 30,00%
PLOPSALAND NV Adinkerke, België 25,00%

4. Ondernemingen niet opgenomen in de consolidatiekring wegens niet significant

EUROCASINO NV Brussel, België 19,00%
FEBELMA REGIE CVBA Brussel, België 18,00%
REPROPRESS CVBA Brussel, België 25,00%
CYBER PRESS PUBLISHING SA Parijs, Frankrijk 15,39%
Repropress Cvba int en verdeelt reprografierechten. De onderneming is van weinig belang voor de Groep.

5. Onderneming niet opgenomen in de consolidatiekring wegens verwerving op 27/12/2004

@-INVEST NV Roeselare, België 100,00%

Nieuwe participaties in:
- Bayard Media Deutschland GmbH via Senior Publications 

Deutschland GmbH
- Bayard Media Verwaltungs GmbH via Senior Publications 

Deutschland GmbH
- Media Office NV via Follow The Guide NV
- Studio Participations SNC via Roularta Media France SA
- Studio Magazine SA via Studio Participations SNC en 

Roularta Media France SA
- Press News NV via Roularta Media Group NV
- DMB-BALM SAS via Studio Press SAS
- A Nous Province SAS via Roularta Media Group NV
- Mestne Revije d.o.o. via Roularta Media Group NV

Verhoogde participaties:
- Studio Press SAS van 50% naar 100% vanaf 1 januari 2004.

Fusies:
- PV Editions SA met Studio Press SAS vanaf 1 januari 2004
- Vlaamse Tijdschriften Uitgeverij NV met RMG NV vanaf 

1 januari 2004
- Trends Magazine NV met RMG NV vanaf 1 januari 2004
- Côté Maison SA met Côté Sud Investissement SA vanaf 

1 januari 2004

Vereffeningen:
- Publindus NV
- De Vastgoedmakelaar NV 
- Focus Televisie NV 

Naamswijziging:
- Côté Sud Investissement SA is veranderd in Côté Maison SA

WIJZIGINGEN IN DE CONSOLIDATIEKRING GEDURENDE 2004:
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Aan de aandeelhouders

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 jaar-
rekening, opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de raad
van bestuur van de vennootschap, over het boekjaar afgesloten
op 31 december 2004, met een balanstotaal van 439.166.(000)
euro en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van
het boekjaar, aandeel van de groep, van 27.233.(000) euro. Deze
rekeningen bevatten meerdere filialen waarvan de controle aan
andere revisoren werd toevertrouwd. In het kader van de uit-
voering van onze opdracht hebben wij hun verklaring verkregen
met betrekking tot de contributie van deze filialen aan het
geconsolideerd geheel. Wij hebben eveneens de controle van het
geconsolideerd jaarverslag uitgevoerd.

VERKLARING ZONDER VOORBEHOUD OVER 
DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING MET 
TOELICHTENDE PARAGRAAF
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 geconso-
lideerde jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang be-
vat, rekening houdend met de Belgische wettelijke en bestuurs-
rechtelijke voorschriften.

Overeenkomstig deze normen hebben wij rekening gehouden
met de administratieve en boekhoudkundige organisatie van het
geconsolideerd geheel, alsook met de procedures van interne
controle. De verantwoordelijken van de vennootschap hebben
onze vragen naar opheldering of inlichtingen duidelijk beant-
woord. Wij hebben op basis van steekproeven de verantwoor-
ding onderzocht van de bedragen opgenomen in de geconsoli-
deerde jaarrekening. Wij hebben de waarderingsregels, de con-
solidatiegrondslagen, de betekenisvolle boekhoudkundige ra-
mingen die de onderneming maakte en de voorstelling van de
geconsolideerde jaarrekening in haar geheel beoordeeld.Wij zijn
van mening dat deze werkzaamheden een redelijke basis vormen
voor het uitbrengen van ons oordeel.

Op basis van onze controle en de verslagen van andere reviso-
ren, zijn wij van oordeel dat de geconsolideerde jaarrekening
afgesloten op 31 december 2004 een getrouw beeld geeft van de
financiële toestand, van de resultaten en van de kasstromen van
het geconsolideerd geheel in overeenstemming met Interna-
tional Financial Reporting Standards goedgekeurd binnen de
Europese Unie, en dat een passende verantwoording wordt ge-
geven in de toelichting.

Zoals blijkt uit de jaarrekening van Vlaamse Media Maatschap-
pij NV, herhaald in de geconsolideerde jaarrekening van Roularta
Media Group NV, is Vlaamse Media Maatschappij NV betrokken
in enkele hangende geschillen. De uiteindelijke afloop van deze
geschillen en hun eventueel effect op de geconsolideerde jaar-
rekening kan op dit ogenblik niet bepaald worden.

BIJKOMENDE VERKLARINGEN 
Wij vullen ons verslag aan met de volgende bijkomende verkla-
ringen die niet van aard zijn om de draagwijdte van onze verkla-
ring over de geconsolideerde jaarrekening te wijzigen:

Het geconsolideerde jaarverslag bevat de door het Wetboek van
Vennootschappen vereiste gegevens en stemt overeen met de
geconsolideerde jaarrekening.

19 april 2005

De Commissaris

DELOITTE & TOUCHE Bedrijfsrevisoren
BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door Jos Vlaminckx

[VERSLAG VAN DE COMMISSARIS]

over de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2004 
gericht tot de Algemene Vergadering van aandeelhouders
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Geachte aandeelhouders,

Wij hebben de eer u, overeenkomstig artikel 95 en 96 van het
Wetboek van Vennootschappen, verslag uit te brengen over de
activiteiten van onze vennootschap en ons beleid tijdens het voor-
bije boekjaar, afgesloten per 31 december 2004.

COMMENTAAR OP DE JAARREKENING
Deze commentaar gaat uit van de balans na resultaatverwerking
en geldt bijgevolg onder voorbehoud van goedkeuring van de
voorgestelde resultaatverwerking door de jaarvergadering.

Het ontwerp van jaarrekening werd opgesteld overeenkomstig de
bepalingen van het KB van 30 januari 2001 tot uitvoering van het
Wetboek van Vennootschappen, meer bepaald boek II titel I, met
betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen en over-
eenkomstig de bijzondere wettelijke en bestuursrechtelijke bepa-
lingen die op de onderneming van toepassing zijn.

De activiteiten van de vennootschap NV Roularta Media Group
situeren zich in hoofdzaak in het domein van de gedrukte media.
Daarnaast participeert NV RMG in meerdere vennootschappen
in de sector van de gedrukte media, de audiovisuele media, de
drukkerijsector, alsook in vennootschappen die diensten verlenen
aan vennootschappen die deel uitmaken van de groep.

De jaarrekening geeft u een algemeen overzicht van de activiteit
van onze vennootschap, alsmede van het verwezenlijkte resultaat.
Het afgelopen boekjaar werd een winst gerealiseerd van
16.582.585,18 euro tegenover een winst van 17.369.871,47 euro in
het boekjaar 2003.

In vergelijking met 2003 werden vanaf 1 januari 2004 zowel de
balans als de resultatenrekening beïnvloed door de fusie met de
dochterondernemingen NV Trends Magazine (redactie Trends) en
NV Vlaamse Tijdschriften Uitgeverij (redactie Knack, Weekend
Knack en Focus Knack), door de overname van de technische vak-
bladen van de uitgeverij Keesing Publishers en door de overdracht
van de exploitatie van de titels Tendances en Cash van dochter-
onderneming NV Biblo naar NV Roularta Media Group.

[JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR]

aan de gewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 17 mei 2005 betreffende de jaarrekening afgesloten op 
31 december 2004.

ACTIVA                                                                 In duizend euro 31/12/2004 % 31/12/2003 %

Vaste activa 222.098 72,65 211.108 72,81
Vlottende activa 83.628 27,35 78.839 27,19

TOTAAL DER ACTIVA 305.726 100 289.947 100

PASSIVA 31/12/04 % 31/12/03 %

Eigen vermogen 187.032 61,18 176.541 60,89
Voorzieningen en uitgestelde belastingen 1.420 0,46 1.644 0,57
Schulden > 1 jaar 18.166 5,94 18.486 6,37

Permanent vermogen 206.618 67,58 196.671 67,83

Schulden < 1 jaar 97.545 31,91 92.141 31,78
Overlopende rekeningen 1.563 0,51 1.135 0,39

TOTAAL DER PASSIVA 305.726 100 289.947 100

Uit voorgaande gegevens leiden we volgende ratio’s af:
31/12/2004 31/12/2003

1. Liquiditeit (Vlottende activa / Schulden op korte termijn) 0,86 0,86
2. Solvabiliteit (Eigen vermogen / Totaal vermogen) 61,18% 60,89%

BALANS NA RESULTAATVERWERKING
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De investeringen van het boekjaar in immateriële vaste activa
betreffen de aankoop van de titels van de technische vakbladen
van de uitgeverij Keesing Publishers, de verwerving van de good-
will van Cash van dochteronderneming NV Publindus in ver-
effening, de aankoop van softwarepakketten en de ontwikkeling
van specifieke software voor administratie en commerciële op-
volging.

De belangrijkste investeringen op het vlak van materiële vaste
activa betreffen de bouw van een verdieping op het redactiege-
bouw Brussels Media Centre te Haren-Brussel. Verder werd nog
geïnvesteerd in onderhoudswerken aan eigen en gehuurde
gebouwen en in diverse kantoormaterialen en rollend materieel.

De wijzigingen in de financiële vaste activa betreffen in hoofd-
zaak:
- de verhoging van het deelnemingspercentage in de groep Studio 

Press van 50% naar 100%;
- het verwerven van alle aandelen van de NV Press News, uitgever 

van magazines over koningshuizen (o.a. Royals, Dynasty);
- de 70% deelneming in een nieuw opgerichte Sloveense ven-

nootschap Mestne Revije d.o.o., met als doel het uitgeven van 
Steps City Magazine in Slovenië;

- de 100% deelneming in een nieuw opgerichte Franse vennoot-
schap SAS A Nous Province, met als doel het uitgeven van 
Steps City Magazines in Frankrijk;

- het verwerven van 100% van de aandelen van NV @-Invest,
waardoor de bijkomende 50% van de aandelen in NV Eye-d 
werden verworven;

- verwerving van 15,39% van de aandelen van SA Cyber Press 
Publishing, uitgever van magazines in de vrijetijdssector;

- terug opnemen van de deelneming van 30% in SAS A Nous Paris 
(n.a.v. het ongedaan maken van de in 2003 geboekte verkoop);

- de financiering, onder vorm van leningen, van een aantal doch-
terondernemingen.

De geldbeleggingen bevatten 289.492 eigen aandelen die de ven-
nootschap per 31 december 2004 in haar bezit heeft. De aandelen
die werden toegewezen aan stockoptieplannen voor werknemers
werden gewaardeerd aan de uitoefenprijs van de opties. De overi-
ge aandelen werden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs, gezien
deze lager was dan de slotkoers op balansdatum.

Op 23 juni 2004 werd het kapitaal verhoogd met 486.645,60 euro
door de creatie van 43.625 nieuwe aandelen met bijbehorende
VVPR-strip als gevolg van een uitoefening van warrants. De raad
van bestuur, gebruik makend van het toegestane kapitaal, ver-
hoogde aansluitend het kapitaal met 354,40 euro door incorpora-
tie van beschikbare reserves voor eenzelfde bedrag, zonder uitgif-
te van nieuwe aandelen, om het maatschappelijk kapitaal te bren-
gen op 118.950.000,00 euro.

De financiële schulden op lange termijn zijn licht gedaald door
enerzijds aflossingen van schulden aan kredietinstellingen en
anderzijds een verhoging van de schulden aan dochteronderne-
mingen en joint ventures. De overige schulden op lange termijn
zijn gestegen doordat een deel van de overnameprijs van NV Press
News pas begin 2006 moet betaald worden.

In duizend euro 31/12/2004 31/12/2003

Omzet 256.955 243.046
Andere bedrijfsopbrengsten 12.808 10.810
Handelsgoederen - 154.704 - 163.659
Diensten en diverse goederen - 57.857 - 45.798
Personeelskosten - 34.101 - 23.596
Afschrijvingen - 3.729 - 3.939
Waardeverminderingen - 454 44
Voorzieningen 305 55
Andere bedrijfskosten - 987 - 956

Bedrijfsresultaat 18.236 16.007

Financieel resultaat 7.876 7.229
Uitzonderlijk resultaat - 5.280 - 1.494
Onttrekking aan uitgestelde belastingen 44 46
Belastingen op het resultaat - 3.609 - 4.475

Resultaat van het boekjaar 17.267 17.313

Onttrekking aan (+) / overboeking naar (-) belastingvrije reserves - 685 57

Te bestemmen winst van het boekjaar 16.582 17.370

RESULTATENREKENING

Het nettoresultaat van het huidige en het vorige boekjaar is als volgt samengesteld:
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Wij stellen u voor het resultaat de volgende bestemming te geven:

De vergoeding van het kapitaal is als volgt samengesteld:

Wij stellen u voor de dividenden betaalbaar te stellen vanaf 1 juni 2005 tegen afgifte van coupon nr. 7 en desgevallend VVPR-strip nr. 7
aan de loketten van ING, Bank Degroof en KBC Bank.
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De financiële schulden op korte termijn zijn gestegen door de tij-
delijke opname van straight loans. De overige schulden op korte
termijn zijn sterk gestegen doordat het uit te keren dividend over
het boekjaar 2004 50% hoger is dan in 2003 (0,75 euro t.o.v. 0,50
euro per aandeel).

De omzet is gestegen zowel door een stijging van de verkoop van
publiciteit als van abonnementen en losse verkoop. De stijging is
deels het gevolg van de toename van de omzet van de bestaande
producten en deels ingevolge acquisities.

De daling van de handelsgoederen is het gevolg van de fusie van
NV Trends Magazine en NV Vlaamse Tijdschriften Uitgeverij met
NV Roularta Media Group, waardoor de voorheen aangerekende
onderaannemingskosten weggevallen zijn.

De stijging in de diensten en diverse goederen en in de perso-
neelskosten is eveneens het gevolg van de voornoemde fusies, de
overname van de technische vakbladen en de exploitatie van Ten-
dances en Cash.

Dit alles heeft een nettostijging van de bedrijfswinst met 2,23 mil-
joen euro tot gevolg.

Het financieel resultaat is voornamelijk gestegen door gerealiseer-
de meerwaarden op vlottende activa.

Het uitzonderlijk resultaat werd negatief beïnvloed door de
geboekte waardeverminderingen op de deelneming in een aantal
dochterondernemingen en joint ventures en door de terugname
van de in 2003 geboekte winst op de verkoop van de deelneming
in SAS A Nous Paris (ingevolge een wijziging in de strategie van
de Franse overnemer werd, gezien de goede samenwerking tussen
partijen, deze verkoop in 2004 ongedaan gemaakt).

TEGENSTRIJDIG BELANG VAN VERMOGENSRECHTELIJKE
AARD VAN EEN BESTUURDER
Er waren in de loop van het boekjaar geen tegenstrijdige belangen
van vermogensrechtelijke aard van een bestuurder.

BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN NA HET EINDE VAN 
HET BOEKJAAR
Na het einde van het boekjaar hebben er zich geen belangrijke
gebeurtenissen voorgedaan die de resultaten en de financiële posi-
tie van de onderneming op belangrijke wijze beïnvloeden.

Soort aandelen Totaal bruto Ingehouden R.V. Totaal netto Aantal aandelen Netto/aandeel

Gewone aandelen € 6.091.038,75 € 1.522.759,69 € 4.568.279,06 8.121.385
(8.410.877 - 289.492)1

€ 0,563

Gewone aandelen
met VVPR-strip € 1.138.300,50 € 170.745,08 € 967.555,42 1.517.734 € 0,638

1 Zie infra - het dividend op de eigen aandelen wordt toebedeeld aan de overige aandelen.

A. Te bestemmen winstsaldo 16.615.172,29

Bestaande uit:
- te bestemmen winst van het boekjaar 16.582.585,18
- overgedragen winst van het vorige boekjaar 32.587,11

C. Toevoeging aan het eigen vermogen - 9.348.699,99

Bestaande uit:
- toevoeging aan de wettelijke reserve - 48.699,99
- toevoeging aan de overige reserves - 9.300.000,00

D. Over te dragen resultaat - 37.133,05

F. Uit te keren winst - 7.229.339,25

Bestaande uit
- vergoeding van het kapitaal - 7.229.339,25

RESULTAATVERWERKING
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INLICHTINGEN OVER DE OMSTANDIGHEDEN DIE DE
ONTWIKKELING VAN DE VENNOOTSCHAP AANMERKELIJK
KUNNEN BEINVLOEDEN
Wij voorzien geen noemenswaardige omstandigheden die de toe-
komstige evolutie van onze vennootschap in belangrijke mate
kunnen beïnvloeden.

ONDERZOEK EN ONTWIKKELING
Roularta Media Group bouwt verder aan zijn ontwikkeling binnen
de nieuwe media zoals het internet. De R&D-afdeling van de
Groep doet naast sociologisch en marktonderzoek, ook research
op het vlak van DTP.

KAPITAALVERHOGING EN UITGIFTE VAN 
CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN WARRANTS
WAARTOE DOOR DE RAAD VAN BESTUUR BESLOTEN
WERD IN DE LOOP VAN HET BOEKJAAR
De raad van bestuur heeft tijdens het afgelopen boekjaar geen
beslissing getroffen tot uitgifte van converteerbare obligaties en/of
warrants in het kader van het toegestane kapitaal.
De raad van bestuur, gebruik makend van het toegestane kapitaal,
verhoogde op 23 juni 2004 het kapitaal met 354,40 euro door incor-
poratie van beschikbare reserves voor eenzelfde bedrag, zonder uit-
gifte van nieuwe aandelen, om het te brengen op 118.950.000,00 euro.

BIJKANTOREN
De vennootschap heeft geen bijkantoren.

EIGEN AANDELEN
Gedurende het boekjaar 2004 heeft de raad van bestuur netto
1.894 eigen aandelen verworven. De statutaire machtiging van de
raad van bestuur tot inkoop van eigen aandelen werd hernieuwd
door de Algemene Vergadering van 18 mei 2004.

De 289.492 eigen aandelen die de vennootschap op 31 december
2004 bezit, werden verworven voor een totaal bedrag van
7.135.313,50 euro. De eigen aandelen zijn opgenomen onder de
activa in de rubriek ‘Geldbeleggingen’.

Het recht op dividend verbonden aan de eigen aandelen wordt
onverkort uitgekeerd ten behoeve van de overige aandelen, waar-
van de rechten niet zijn geschorst. De vervallen dividendbewijzen
(coupon nr. 7 – VVPR-strip nr. 7) worden vernietigd2.

AANDELEN IN HET BEZIT VAN EEN 
DOCHTERONDERNEMING
De dochterondernemingen van de vennootschap hebben geen aan-
delen van de vennootschap Roularta Media Group NV in hun bezit.

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN COMMISSARIS
Tijdens het boekjaar 2004 werd er door de commissaris of de perso-
nen die bij de commissaris in dienstverband werken of personen
waarmee de commissaris in samenwerkingsverband staat, een totaal
ereloon van 30.235,60 euro gefactureerd, waarvan 2.550,00 euro

voor andere wettelijke opdrachten en 27.685,60 euro voor uitzon-
derlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten met betrekking
tot het mandaat van de commissaris en andere controleopdrachten.

VERWACHTE ONTWIKKELINGEN
Het jaar 2005 is goed ingezet, zowel op het vlak van de jobadver-
tenties (met Streekpersoneel in De Streekkrant, met TopTalent 
in De Zondag, Knack en Trends en met Références in Le Vif/
L’Express en Trends/Tendances), als op het vlak van de commer-
ciële reclame. De lezersmarkt groeit en plusproducten zorgen voor
nieuwe inkomsten. Daartegenover wordt rekening gehouden met
een stijging van de papierprijzen in 2005.

Inspanningen om blijvend kostenbesparend te werken en hierdoor
de algemene productiviteit te verhogen, worden verder gezet.

De vennootschap zal in 2005 haar voorzichtige expansiepolitiek in
binnen- en buitenland, gericht op selectief gekozen overnames van
bladen die potentieel hebben en verder kunnen groeien door te
genieten van de Roularta-synergieën, verder zetten.

MOTIVERINGSPLAN VOOR HET PERSONEEL
Stockopties en warrants
De vennootschap wil haar management en medewerkers blijvend
motiveren en hen de mogelijkheid bieden te genieten van de groei
van Roularta Media Group via de evolutie van het aandeel Roularta.

In het kader hiervan heeft de vennootschap twee warrantplannen,
waarvan één daterend van vóór de beursgang, en drie stock-
optieplannen uitgeschreven. Eén warrantplan en één stockoptie-
plan zijn al aan uitoefening toe. Er werd door de raad van bestuur
in 2004 geen nieuw optie- of warrantplan uitgeschreven.

MEDEDELING NOPENS HET GEBRUIK DOOR DE VENNOOT-
SCHAP VAN FINANCIELE INSTRUMENTEN, VOOR ZOVER
ZULKS VAN BETEKENIS IS VOOR DE BEOORDELING VAN
HAAR ACTIVA, PASSIVA, FINANCIELE POSITIE EN RESULTAAT
De vennootschap heeft geen gebruik gemaakt van dergelijke finan-
ciële instrumenten.

BENOEMINGEN
Er zijn geen bestuurdersmandaten die op deze jaarvergadering ten
einde lopen.
Op 17 mei 2004 stelde de heer Bert Kuijpers zijn bestuurdersman-
daat ter beschikking. Er werd niet in zijn vervanging voorzien.

KWIJTING
Wij verzoeken de Algemene Vergadering de voorgelegde jaar-
rekening te willen goedkeuren en de vooropgestelde resultaat-
verwerking te aanvaarden, evenals kwijting te willen verlenen aan
de bestuurders en aan de commissaris van de onderneming nopens
de uitoefening van hun mandaat.

Opgemaakt te Roeselare op 11 maart 2005
De raad van bestuur

2 Zie supra - tabel vergoeding van het kapitaal.
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ACTIVA 2004 2003

VASTE ACTIVA 222.098 211.108

II. Immateriële vaste activa 5.522 5.323

III. Materiële vaste activa 14.423 14.179
A. Terreinen en gebouwen 11.968 12.272
B. Installaties, machines en uitrusting 212 322
C. Meubilair en rollend materieel 2.131 1.532
E. Overige materiële vaste activa 112 53

IV. Financiële vaste activa 202.153 191.606
A. Verbonden Ondernemingen 198.355 188.491

1. Deelnemingen 170.225 159.490
2. Vorderingen 28.130 29.001

B. Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 2.724 2.018
1. Deelnemingen 2.432 1.114
2. Vorderingen 292 904

C. Andere financiële vaste activa 1.074 1.097
1. Aandelen 653 652
2. Vorderingen en borgtochten in contanten 421 445

VLOTTENDE ACTIVA 83.628 78.839

V. Vorderingen op meer dan één jaar 1.033 1.244
B. Overige vorderingen 1.033 1.244

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 62.315 60.552
A. Handelsvorderingen 59.347 57.427
B. Overige vorderingen 2.968 3.125

VIII. Geldbeleggingen 8.135 5.990
A. Eigen aandelen 7.135 5.990
B. Overige beleggingen 1.000

IX. Liquide middelen 10.571 9.630

X. Overlopende rekeningen 1.574 1.423

TOTAAL DER ACTIVA 305.726 289.947

1. STATUTAIRE BALANS NA WINSTVERDELING

[ S TATU TA I R E  J A ARR EK EN I NG ]

Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend euro.
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PASSIVA 2004 2003

EIGEN VERMOGEN 187.032 176.541

I. Kapitaal 118.950 118.463
A. Geplaatst kapitaal 118.950 118.463

II. Uitgiftepremies 306 306

IV. Reserves 67.694 57.660
A. Wettelijke reserve 11.895 11.846
B. Onbeschikbare reserves 7.135 5.990

1. Voor eigen aandelen 7.135 5.990
C. Belastingvrije reserves 2.502 1.816
D. Beschikbare reserves 46.162 38.008

V. Overgedragen winst 37 33

VI. Kapitaalsubsidies 45 79

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 1.420 1.644

VII. A. Voorzieningen voor risico’s en kosten 1.117 1.289
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160 434
4. Overige risico’s en kosten 957 855

B. Uitgestelde belastingen 303 355

SCHULDEN 117.274 111.762

VIII. Schulden op meer dan één jaar 18.166 18.486
A. Financiële schulden 16.774 17.894

4. Kredietinstellingen 12.074 16.894
5. Overige leningen 4.700 1.000

D. Overige schulden 1.392 592

IX. Schulden op ten hoogste één jaar 97.545 92.141
A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 4.820 4.995
B. Financiële schulden 1.000

1. Kredietinstellingen 1.000
C. Handelsschulden 64.757 63.014

1. Leveranciers 64.757 62.423
2. Te betalen wissels 591

D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 11.380 9.902
E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 8.256 5.167

1. Belastingen 2.123 954
2. Bezoldigingen en sociale lasten 6.133 4.213

F. Overige schulden 7.332 9.063

X. Overlopende rekeningen 1.563 1.135

TOTAAL DER PASSIVA 305.726 289.947

Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend euro.
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RESULTATENREKENING 2004 2003

I. Bedrijfsopbrengsten 269.763 253.856
A. Omzet 256.955 243.046
D. Andere bedrijfsopbrengsten 12.808 10.810

II. Bedrijfskosten - 251.527 - 237.849
A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 154.704 163.659

1. Inkopen 154.704 163.659
B. Diensten en diverse goederen 57.857 45.798
C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 34.101 23.596
D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, 3.729 3.939

op immateriële en materiële vaste activa
E. Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen 454 - 44

in uitvoering en handelsvorderingen
F. Voorzieningen voor risico’s en kosten - 305 - 55
G. Andere bedrijfskosten 987 956

III. BEDRIJFSWINST 18.236 16.007

IV. Financiële opbrengsten 10.023 9.218
A. Opbrengsten uit financiële vaste activa 8.670 8.645
B. Opbrengsten uit vlottende activa 339 393
C. Andere financiële opbrengsten 1.014 180

V. Financiële kosten - 2.147 - 1.989
A. Kosten van schulden 1.224 1.498
B. Waardeverminderingen op andere vlottende activa dan onder II.E 402 8
C. Andere financiële kosten 521 483

VI. WINST UIT DE GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING, VÓÓR BELASTING 26.112 23.236

VII. Uitzonderlijke opbrengsten 17.426 4.802
B. Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa 16.325 31
C. Terugneming van voorzieningen voor uitz. risico’s en kosten 3.144
D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 1.057 1.576
E. Andere uitzonderlijke opbrengsten 44 51

VIII. Uitzonderlijke kosten - 22.706 - 6.296
B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa 5.340 6.096
D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 17.339 169
E. Andere uitzonderlijke kosten 27 31

IX. WINST VAN HET BOEKJAAR VÓÓR BELASTING 20.832 21.742

IX. Bis 44 46
A. Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 44 46

X. Belastingen op het resultaat - 3.609 - 4.475
A. Belastingen - 3.609 - 4.475

XI. WINST VAN HET BOEKJAAR 17.267 17.313

2. STATUTAIRE RESULTATENREKENING

[ S TATU TA I R E  J A ARR EK EN I NG ]

Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend euro.
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XII. Onttrekking aan de belastingvrije reserves - 685 57
A. Onttrekking aan de belastingvrije reserves 65 57
B. Overboeking naar de belastingvrije reserves - 750

XIII. TE BESTEMMEN WINST VAN HET BOEKJAAR 16.582 17.370

RESULTAATVERWERKING 2004 2003

A.Te bestemmen winstsaldo 16.615 17.373
1. Te bestemmen winst van het boekjaar 16.582 17.370
2. Overgedragen winst van het vorige boekjaar 33 3

C.Toevoeging aan het eigen vermogen - 9.349 - 12.541
2. Aan de wettelijke reserve 49 741
3. Aan de overige reserves 9.300 11.800

D.Over te dragen resultaat - 37 - 33
1. Over te dragen winst 37 33

F. Uit te keren winst - 7.229 - 4.799
1. Vergoeding van het kapitaal 7.229 4.799

Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend euro.
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3. SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS

OPRICHTINGSKOSTEN
De oprichtingskosten worden gewaardeerd aan aanschaffings-
waarde en worden afgeschreven aan 100%. In geval deze oprich-
tingskosten belangrijke bedragen bevatten, worden deze lineair
afgeschreven over een periode van 5 jaar.

IMMATERIELE VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa omvatten de van derden verworven of
door inbreng verkregen titels, goodwill en software. Titels en
goodwill worden afgeschreven over hun geschatte economische
levensduur. De levensduur van het overgrote deel van de titels
bedraagt 10 tot 12 jaar: zij worden lineair afgeschreven aan 10%
en 8,33%. Uitzonderlijk worden titels en goodwill lineair afge-
schreven aan 20% of 25%.
Software wordt lineair afgeschreven aan 20% of 33,33%.
Bestaande software die binnen de Groep wordt overgedragen,
wordt afgeschreven op basis van de netto boekwaarde aan 40%
of 50% lineair.
Kosten voor onderzoek en ontwikkeling worden onmiddellijk ten
laste van de resultatenrekening genomen. De raad van bestuur
kan beslissen om belangrijke bedragen te activeren.

MATERIELE VASTE ACTIVA
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaf-
fingswaarde, verminderd met de toegepaste afschrijvingen en
waardeverminderingen. Bijkomende kosten zoals deze van in-
dienststelling en transport en ook de niet-aftrekbare BTW wor-
den ten laste van het resultaat geboekt. De niet-aftrekbare BTW
op personenwagens wordt geactiveerd.

FINANCIELE VASTE ACTIVA
Deelnemingen en aandelen worden opgenomen tegen aanschaf-
fingswaarde.
Vorderingen op vennootschappen waarin wordt geparticipeerd,
worden opgenomen onder de financiële vaste activa indien de
raad van bestuur de intentie heeft de betrokken schuldenaar
duurzaam te ondersteunen. Deze vorderingen worden opgeno-
men aan nominale waarde.
In geval van duurzame minwaarde worden op de financiële vaste
activa de overeenkomstige waardeverminderingen geboekt.

VOORRADEN
De grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen worden ge-
waardeerd volgens de FIFO-methode. Verouderde en traag rote-
rende voorraden worden systematisch afgewaardeerd.
De voorraad onderhanden drukwerk wordt gewaardeerd aan ver-
vaardigingsprijs inclusief de onrechtstreekse productiekosten.

VORDERINGEN
De vorderingen worden gewaardeerd op basis van hun nominale
waarde.
Waardeverminderingen worden toegepast naar rato van hetzij de
vastgestelde verliezen, hetzij op basis van de individuele dubieus
geachte saldi.

Lineair Degressief

minimum maximum minimum maximum

Terreinen 0%
Gebouwen 2% 10% 4% 20%
Wegeniswerken 10% 25%
Diverse installaties 5% 20% 10% 40%
Groot onderhoud 10% 50% 10% 25%
Inrichting gebouwen 10% 20% 10% 25%
Installaties, machines en uitrusting 20% 33,33% 20% 50%
Bureelmaterieel 10% 33,33% 20% 50%
Rollend materieel 20% 33,33%
Leasing machines 20% 33,33% 20% 50%
Activa in aanbouw (niet vooruitbetaald) 0%

Tweedehands materieel en machines worden lineair 50% afgeschreven.
Kunstwerken die geen waardevermindering ondergaan, worden niet afgeschreven.

De materiële vaste activa worden afgeschreven volgens volgende afschrijvingspercentages:
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GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN
Eigen aandelen worden als volgt gewaardeerd: de eigen aandelen
als indekking voor optieplannen worden toegewezen en gewaar-
deerd aan aanschaffingswaarde of de laagste waarde van hetzij de
uitoefenprijs van de optie, hetzij de marktwaarde. De overige
eigen aandelen worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde of
marktwaarde indien lager.
Effecten worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde.
Termijndeposito’s en liquide middelen worden gewaardeerd aan
nominale waarde.

OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIEF)
Op de overlopende rekeningen van het actief worden de over te
dragen kosten (pro rata van kosten die ten laste van de volgen-
de boekjaren vallen) en de verworven opbrengsten (pro rata van
de opbrengsten met betrekking tot het verstreken boekjaar)
geboekt.

KAPITAALSUBSIDIES
Deze rubriek bevat de toegekende kapitaalsubsidies. Deze wor-
den opgenomen in het resultaat volgens het afschrijvingsritme
van de activa waarop ze betrekking hebben.
Het bedrag van de uitgestelde belastingen op deze kapitaal-
subsidies wordt overgeboekt naar de rekening ‘Uitgestelde
belastingen’.

VOORZIENINGEN VOOR RISICO’S EN KOSTEN
Op basis van een beoordeling op balansdatum door de raad van
bestuur worden voorzieningen aangelegd voor het dekken van
eventuele verliezen die waarschijnlijk of zeker zijn, maar waarvan
de omvang nog niet precies vaststaat.

SCHULDEN
De schulden worden in de balans opgenomen voor hun nomina-
le waarde. Op balansdatum worden de noodzakelijke sociale, fis-
cale en commerciële provisies aangelegd.

OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIEF)
Op de overlopende rekeningen van het passief worden de toe te
rekenen kosten (pro rata van de kosten met betrekking tot het
verstreken boekjaar) en de over te dragen opbrengsten (pro rata
van de opbrengsten ten gunste van de volgende boekjaren) ge-
boekt.

VREEMDE VALUTA
Vorderingen en schulden in vreemde valuta worden bij hun ont-
staan geboekt aan de koers van de periode. De vorderingen en
schulden uitgedrukt in vreemde munt, worden per einde van het
boekjaar omgerekend tegen de slotkoers, tenzij deze specifiek
ingedekt zijn. De hieruit voortvloeiende omrekeningsverschillen
worden ten laste van de resultatenrekening genomen indien de
berekening per munt aanleiding geeft tot een negatief verschil en
opgenomen onder de overlopende rekeningen van het passief
indien de berekening per munt aanleiding geeft tot een positief
verschil.
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Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn:      130.00     218.00

I. STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN

A. Werknemers ingeschreven in het personeelsregister

Totaal (T) of Totaal (T) of
totaal in voltijdse totaal in voltijdse

Voltijds Deeltijds equivalenten (VTE) equivalenten (VTE)
1. Tijdens het boekjaar en het vorig boekjaar 2004 2004 2004 2003

Gemiddeld aantal werknemers 549,1 144,4 656,1 (VTE) 509,6 (VTE)
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 864.850 171.351 1.036.201 (T) 795.701 (T)
Personeelskosten 29.078 5.023 34.101 (T) 23.596 (T)
Bedrag van de voordelen bovenop het loon 124 (T) 76 (T)

Totaal
in voltijdse

2. Op de afsluitdatum van het boekjaar Voltijds Deeltijds equivalenten

a. Aantal werknemers ingeschreven in het personeelsregister 549 145 656,8
b. Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 548 145 655,8
Overeenkomst voor een bepaalde tijd 1 - 1,0

c. Volgens het geslacht
Mannen 261 16 272,1
Vrouwen 288 129 384,7

d. Volgens de beroepscategorie
Bedienden 521 130 618,3
Arbeiders 28 15 38,5

B. Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde personen Uitzendkrachten

Tijdens het boekjaar
Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen 22,7
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 43.791
Kosten voor de onderneming 886

4. SOCIALE BALANS

[ S TATU TA I R E  J A ARR EK EN I NG ]

Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend euro.
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II. TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

Totaal
in voltijdse

Voltijds Deeltijds equivalenten

A. Ingetreden
a. Aantal werknemers die tijdens het boekjaar 187 20 202,6

in het personeelsregister werden ingeschreven
b. Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 184 20 199,6
Overeenkomst voor een bepaalde tijd 1 - 1,0
Vervangingsovereenkomst 2 - 2,0

c. Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen
- Lager onderwijs 2 - 2,0
- Secundair onderwijs 12 1 12,5
- Hoger niet-universitair onderwijs 36 2 37,3
- Universitair onderwijs 59 2 60,5
Vrouwen
- Lager onderwijs 1 1 1,6
- Secundair onderwijs 21 3 23,3
- Hoger niet-universitair onderwijs 26 9 33,6
- Universitair onderwijs 30 2 31,8

B. Uitgetreden
a. Aantal werknemers met een in het personeelsregister opgetekende 40 13 49,2

datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam
b. Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 38 13 47,2
Vervangingsovereenkomst 2 - 2,0

c. Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen
- Lager onderwijs 3 - 3,0
- Secundair onderwijs 4 2 5,6
- Hoger niet-universitair onderwijs 8 2 8,4
- Universitair onderwijs 4 1 4,8
Vrouwen
- Secundair onderwijs 6 3 8,3
- Hoger niet-universitair onderwijs 11 5 15,1
- Universitair onderwijs 4 - 4,0

d. Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst
Pensioen 2 2 3,3
Brugpensioen 1 - 1,0
Afdanking 8 4 11,4
Andere reden 29 7 33,5

Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend euro.
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III.STAAT OVER HET GEBRUIK VAN DE MAATREGELEN TEN GUNSTE VAN DE WERKGELEGENHEID TIJDENS HET BOEKJAAR

Aantal betrokken werknemers

2. In voltijdse 3. Financieel
Maatregelen ten gunste van de werkgelegenheid 1. Aantal equivalenten voordeel

1. Maatregelen met financieel voordeel
1.6. Structurele vermindering van de socialezekerheidsbijdragen 725 685,1 1.067
1.11. Startbaanovereenkomst 16 16,0 12

2. Andere maatregelen
2.3. Conventioneel brugpensioen 5 4,8
2.4. Vermindering van de persoonlijke bijdragen van 18 17,0

sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen

Aantal werknemers betrokken bij één of meerdere maatregelen
ten gunste van de werkgelegenheid
Totaal voor het boekjaar 725 685,0
Totaal voor het vorige boekjaar 568 533,7

IV. INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Totaal van de opleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever Mannen Vrouwen

1. Aantal betrokken werknemers 195 251
2. Aantal gevolgde opleidingsuren 4.673 6.074
3. Kosten voor de onderneming 310 373

[ S TATU TA I R E  J A ARR EK EN I NG ]

Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend euro.
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Aan de aandeelhouders

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 jaarrekening, opge-
steld onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur
van de vennootschap, over het boekjaar afgesloten op 31 decem-
ber 2004, met een balanstotaal van 305.726.(000) euro en waar-
van de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar
van 17.267.(000) euro. Wij hebben eveneens de bijkomende spe-
cifieke controles uitgevoerd die door het Wetboek van Vennoot-
schappen zijn vereist.

VERKLARING OVER DE JAARREKENING 
ZONDER VOORBEHOUD
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 jaarreke-
ning geen onjuistheden van materieel belang bevat, rekening
houdend met de Belgische wettelijke en bestuursrechtelijke
voorschriften met betrekking tot de jaarrekening.

Overeenkomstig deze normen hebben wij rekening gehouden
met de administratieve en boekhoudkundige organisatie van de
vennootschap, alsook met de procedures van interne controle.
De verantwoordelijken van de vennootschap hebben onze vra-
gen naar opheldering of inlichtingen duidelijk beantwoord. Wij
hebben op basis van steekproeven de verantwoording onder-
zocht van de bedragen opgenomen in de jaarrekening. Wij heb-
ben de waarderingsregels, de betekenisvolle boekhoudkundige
ramingen die de onderneming maakte en de voorstelling van de
jaarrekening in haar geheel beoordeeld. Wij zijn van mening dat
deze werkzaamheden een redelijke basis vormen voor het uit-
brengen van ons oordeel.

Naar ons oordeel, rekening houdend met de toepasselijke wette-
lijke en bestuursrechtelijke voorschriften, geeft de jaarrekening
afgesloten op 31 december 2004 een getrouw beeld van het ver-
mogen, de financiële toestand en de resultaten van de onderne-
ming en wordt een passende verantwoording gegeven in de toe-
lichting.

BIJKOMENDE VERKLARINGEN
Wij vullen ons verslag aan met de volgende bijkomende verkla-
ringen die niet van aard zijn om de draagwijdte van onze verkla-
ring over de jaarrekening te wijzigen:

- Het jaarverslag bevat de door het Wetboek van Vennootschap-
pen vereiste inlichtingen en stemt overeen met de jaarreke-
ning.

- Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang,
wordt de boekhouding gevoerd en de jaarrekening opgesteld 
overeenkomstig de in België toepasselijke wettelijke en be-
stuursrechtelijke voorschriften.

- Wij dienen u geen enkele verrichting of beslissing mede te
delen die in overtreding met de statuten of het Wetboek van
Vennootschappen zou zijn gedaan of genomen. De resultaat-
verwerking die aan de Algemene Vergadering wordt voorge-
steld, stemt overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen.

19 april 2005

De Commissaris

DELOITTE & TOUCHE Bedrijfsrevisoren
BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door Jos Vlaminckx

[VERSLAG VAN DE COMMISSARIS]

over het boekjaar afgesloten op 31 december 2004 gericht tot de Algemene Vergadering van aandeelhouders
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[ A DR ESS EN ]

HOOFDZETEL ROESELARE

Roularta Media Group Meiboomlaan 33 8800 Roeselare

ZETEL ZELLIK

Roularta Media Research Park De Haak 1731 Zellik
Roularta Research Research Park De Haak 1731 Zellik
Roularta Conference Centre Research Park De Haak 1731 Zellik
Roularta Seminars Research Park De Haak 1731 Zellik

ZETEL BRUSSEL

Brussels Media Centre Raketstraat 50 1130 Brussel

DE STREEKKRANT/DE WEEKKRANT  -  STEPS CITY MAGAZINE

Aalst Hopmarkt 31 9300 Aalst
Aarschot Langdorpsesteenweg 1B 3200 Aarschot
Antwerpen Amerikalei 196A 2000 Antwerpen

Baron d’Hanislaan 20 2000 Antwerpen
Bornem Boomstraat 77 2880 Bornem
Bree Hoogstraat 36 3960 Bree
Brugge Sint-Jorisstraat 20 8000 Brugge
Dendermonde Noordlaan 21 9200 Dendermonde
Diest Kardinaal Mercierstraat 11 3290 Diest
Genk Bochtlaan 13 3600 Genk
Gent Vlaanderenstraat 42 9000 Gent
Halle Volpestraat 32 1500 Halle
Hasselt Walenstraat 71B 3500 Hasselt
Herentals Fraikinstraat 7 2200 Herentals
Knokke Natiënlaan 53 8300 Knokke
Kortrijk Doorniksewijk 83B 8500 Kortrijk
Leuven Mgr. Ladeuzeplein 29 3000 Leuven
Mechelen Van Benedenlaan 58 2800 Mechelen
Mol Molderdijk 130 2400 Mol
Oostende Torhoutsesteenweg 52-54 8400 Oostende
Roeselare Meensesteenweg 290 8800 Roeselare
Sint-Niklaas Kokkelbeekstraat 60 9100 Sint-Niklaas
Sint-Truiden Tichelrijstraat 25 3800 Sint-Truiden
Tienen Gilainstraat 83 3300 Tienen
Tongeren Maastrichterstraat 11 3700 Tongeren
Turnhout De Merodelei 153 2300 Turnhout
Vilvoorde J.B. Nowélei 45 1800 Vilvoorde
Zellik Research Park De Haak 1731 Zellik

ADRESSEN BEDRIJFSZETELS
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[ADRESSEN]

REGIONALE TELEVISIE

WTV - Focus Televisie (zie Regionale Media Maatschappij NV) Kwadestraat 151 b 8800 Roeselare
Ring TV Luchthavenlaan 22 1800 Vilvoorde

Dochterondernemingen Business Unit Product/Activiteit

ACADEMICI ROULARTA MEDIA  NV Boeken en jaarboeken Go (N&F)
Londenstraat 20-22
2000 ANTWERPEN 

ALGO COMMUNICATION SARL Gratis pers A Nous Lille
Eurotéléport
84, boulevard du Général Leclercq
F - 59100 ROUBAIX

A NOUS PROVINCE SAS Gratis pers A Nous Lyon
Eurotéléport
84, boulevard du Général Leclercq
F - 59100 ROUBAIX
1, rue de Mailly
F - 69300 CALUIRE-ET-CUIRE

A NOUS PARIS SAS Gratis pers A Nous Paris
30, boulevard Vital Bouhot
F - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

ART DE VIVRE EDITIONS SA Tijdschriften Ideat
12-14, rue Jules César Atmosphères
F - 75012 PARIS 12

BAND A PART SARL Tijdschriften Muziek-cd’s, muziekcursussen
11, rue Charles Schmidt
F - 93400 SAINT-OUEN

BAYARD MEDIA GmbH & Co KG Tijdschriften Lenz (senioren)
Steinerne Furt 67
D - 86167 AUGSBURG

BAYARD MEDIA VERWALTUNGS GmbH Tijdschriften Subholding
Steinerne Furt 67
D - 86167 AUGSBURG

BELGIAN BUSINESS TELEVISION  NV TV & radio Kanaal Z/Canal Z
Raketstraat 50
1130 BRUSSEL
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Dochterondernemingen Business Unit Product/Activiteit

BELGOMEDIA  SA Tijdschriften Télépro
31, rue Saint Remacle 
4800 VERVIERS

BIBLO-ROULARTA MEDICA NV Tijdschriften Nieuwsbrieven,
Brasschaatsteenweg 308 Top 30.000 (N/F), 
2920 KALMTHOUT Top 100.000 (N/F),

Top Bouw (N/F), On Top
De Huisarts/Le Généraliste 
Semper (N/F), Info Cards®

De Agenda/L’Agenda

CAP PUBLISHING NV Tijdschriften Cap
Sint-Jorisstraat 20 De Hippische Ondernemer
8000 BRUGGE

COTE MAISON SA Tijdschriften Maisons Côté Sud 
33, avenue du Maine Maisons Côté Ouest
F - 75015 PARIS 15 Maison Française, 

Maison Magazine

COTEXPO SARL Tijdschriften Beurzen i.v.m. decoratie en 
33, avenue du Maine lifestyle
F - 75015 PARIS 15

CYBER PRESS PUBLISHING SA Tijdschriften Tijdschriften in de
92-98, boulevard Victor Hugo vrijetijdssector
F - 92110 CLICHY

DE STREEKKRANT-DE WEEKKRANTGROEP NV Gratis pers De Streekkrant/De Weekkrant
Meiboomlaan 33 De Zondag
8800 ROESELARE easy.be

DE WOONKIJKER NV TV & radio Regie en productie voor 
Rijnkaai 101 immopubliciteit
2000 ANTWERPEN

DMB-BALM SAS Tijdschriften Actua Vidéo, Vidéo Futur, 
11, rue Charles Schmidt Cinébank
F - 93400 SAINT-OUEN

DRUKKERIJ LEYSEN NV Gratis pers Notariële bekendmakingen
Van Benedenlaan 58
2800 MECHELEN

EDITIONS COTE EST SA Tijdschriften Maisons Côté Est
33, avenue du Maine
F - 75015 PARIS 15

EYE-D NV TV & radio TV-faciliteiten
Meiboomlaan 33 Bedrijfsfilms, commercials
8800 ROESELARE
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FOLLOW THE GUIDE NV Boeken en jaarboeken Regie voor Media Office
Londenstraat 20-22
2000 ANTWERPEN

GRIEG MEDIA AS Tijdschriften Vi over 60 (senioren)
Valkendorfsgate 1A
N - 5012 BERGEN

HIMALAYA NV Tijdschriften Grande N & F (België)
Kerkplein 24 bus 7 Grande Nederland
1930 ZAVENTEM
Smederijstraat 2
NL - 4814 DB BREDA

HIPPOS VADEMECUM NV Boeken en jaarboeken Hippos Vademecum Vlaanderen
Sint-Jorisstraat 20 Hippos Vademecum Nederland
8000 BRUGGE
Smederijstraat 2
NL - 4814 DB BREDA

LE VIF MAGAZINE  SA Tijdschriften Le Vif/L’Express
Rue de la Fusée 50 Boîte 6 Weekend Le Vif/L’Express
1130 BRUXELLES Télévif

MEDIA OFFICE NV Boeken en jaarboeken Ik ga Bouwen/Je vais Construire
Londenstraat 20-22 Bouwen/Bâtir
2000 ANTWERPEN Belgian Building Magazine (N/F)

Building Services
De Kijkwoningengids (N/F)
Nationale Kijkwoningendag 
Vlaamse Renovatiedag

MESTNE REVIJE D.O.O. Gratis pers City Magazine Slovenië
Dunajska 5
SI - 1000 LJUBLJANA

OOST-VLAAMSE MEDIA GROEP NV Gratis pers Het Blad, Gazet van Zele, 
Meiboomlaan 33 Stad Dendermonde,
8800  ROESELARE T’Imago

PARATEL NV TV & radio ivr, sms, mms, wap
Medialaan 1
1800 VILVOORDE

PRESS NEWS NV Tijdschriften Royals, Dynasty
Maaltebruggestraat 286 D
9000 GENT

PUBLIREGIOES LDA Gratis pers Jornal da Região
Rua Duque de Palmela 37-2dt
P - 1100 LISBOA

REGIE DE WEEKKRANT NV Diensten Reclameregie voor
Meiboomlaan 33 De Weekkrant
8800 ROESELARE
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Dochterondernemingen Business Unit Product/Activiteit

REGIONALE MEDIA MAATSCHAPPIJ NV TV & radio Regionale Televisie WTV
Accent Business Park en Focus
Kwadestraat 151 b
8800 ROESELARE

REGIONALE TV MEDIA NV TV & radio Nationale reclameregie voor
Research Park regionale commerciële tv
De Haak
1731 ZELLIK

ROULARTA BOOKS NV Boeken en jaarboeken Uitgeverij algemene boeken
Raketstraat 50 Media Club
1130 BRUSSEL

ROULARTA IT-SOLUTIONS NV Diensten Software-ontwikkeling 
Meiboomlaan 33 en IT-infrastructuur
8800 ROESELARE

ROULARTA MANAGEMENT NV Diensten Management
Meiboomlaan 33
8800 ROESELARE

ROULARTA MEDIA FRANCE SA Tijdschriften Subholding
11, rue Charles Schmidt 
F - 93400 SAINT-OUEN

ROULARTA PRINTING NV Industrie Drukkerij
Meiboomlaan 33
8800 ROESELARE

ROULARTA PUBLISHING NV Diensten Premedia
Raketstraat 50 Bus 12 Magazines voor derden
1130 BRUSSEL

SENIOR PUBLICATIONS SA Tijdschriften Plus Magazine (senioren)
Rue de la Fusée 50 Boîte 10 Pippo, Pompoen (kinderen)
1130 BRUXELLES

SENIOR PUBLICATIONS DEUTSCHLAND GmbH & Co. KG Tijdschriften Subholding
Brüsseler Strasse 21
D - 50674  KOLN

SENIOR PUBLICATIONS NEDERLAND BV Tijdschriften Plus Magazine (senioren)
Olmenlaan 8
NL - 1404 DG BUSSUM

SENIOR PUBLICATIONS VERWALTUNGS GmbH Tijdschriften Subholding
Brüsseler Strasse 21
D - 50674  KOLN
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SPORTMAGAZINE  NV Tijdschriften Sport/Voetbal Magazine 
Raketstraat 50 Bus 5 Sport/Foot Magazine
1130 BRUSSEL

STUDIO MAGAZINE SA Tijdschriften Studio
11, rue Charles Schmidt
F - 93400 SAINT-OUEN

STUDIO PARTICIPATIONS SNC Tijdschriften Subholding
11, rue Charles Schmidt
F - 93400 SAINT-OUEN

STUDIO PRESS SAS Tijdschriften Guitar Part 
11, rue Charles Schmidt Guitare Classique
F - 93400 SAINT-OUEN Recording Musicien

Pianiste 
Hifi Vidéo Home Cinema
Prestige Audio Vidéo
Sonovision

STUDIO PRESS LTD Tijdschriften Pianist
1st Floor, 2 King Street
GB - PETERBOROUGH

STYLE MAGAZINE BV Gratis pers Style City Magazine
Smederijstraat 2
NL - 4814 DB BREDA

TAM-TAM NV Gratis pers Tam-Tam
Natiënlaan 53
8300 KNOKKE

TOP CONSULT SA Diensten Nationale reclameregie 
Rue de la Fusée 50 gratis bladen
1130 BRUXELLES

VLAAMSE MEDIA MAATSCHAPPIJ NV TV & radio Nationale commerciële 
Medialaan 1 televisie en radio
1800 VILVOORDE VTM, KANAALTWEE, JIMtv, 

Q-Music

VOGUE TRADING VIDEO NV Industrie Replicatie van vhs, cd-audio, 
P. Verhaeghestraat  8 cd-rom, dvd
8520 KUURNE

WEST-VLAAMSE MEDIA GROEP NV Kranten Krant van West-Vlaanderen
Meiboomlaan 33
8800 ROESELARE

ZEEUWS VLAAMS MEDIABEDRIJF BV Gratis pers Zeeuwsch Vlaams 
Axelsestraat 16 Advertentieblad
NL - 4537 AK TERNEUZEN
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[ F I N ANC I E L E  KA L ENDER ]

Jaarvergadering 2004 17 mei 2005
Betaalbaarstelling dividend coupon nr. 7 1 juni 2005

Bekendmaking resultaten eerste kwartaal 2005 17 mei 2005
Bekendmaking halfjaarresultaten 2005 5 september 2005
Bekendmaking resultaten derde kwartaal 2005 21 november 2005
Bekendmaking resultaten 2005 13 maart 2006

Jaarvergadering 2005 16 mei 2006

RIK DE NOLF JEAN PIERRE DEJAEGHERE

INVESTORS RELATIONS

FINANCIELE KALENDER

Telefoon +32 51 26 63 23 +32 51 26 63 26
Fax +32 51 26 65 93 +32 51 26 66 27

E-mail rik.de.nolf@roularta.be jean.pierre.dejaeghere@roularta.be
Website www.roularta.be

NV Roularta Media Group, Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare, BTW BE-0434.278.896, RPR Kortrijk
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