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Beste aandeelhouder, beste stakeholder,

Zonder twijfel zal 2011 in de economische geschied-
schrijving terechtkomen. Het zal het jaar zijn waarin 
de euro voor het eerst in zijn korte geschiedenis onder 
druk kwam te staan, maar het uiteindelijk toch heeft 
overleefd. Veel belangrijker is dat Europa in 2011 beseft 
heeft dat het zo niet verder kan. Dat men heel ernstige 
en grote veranderingen zal moeten doorvoeren als men 
in 2020 nog tot de top in de wereld wil behoren. Zoals in 
de Verenigde Staten niet alle staten tot de top behoren, 
zal dit in de Europese Unie ook zo zijn. Sommige landen 
zoals Duitsland zullen er ongetwijfeld bij zijn, maar vrij-
wel zeker zullen er een aantal uit de boot vallen. 
Het gevolg is wel geweest dat 2011 een jaar geworden 
is waarbij vele West-Europese bedrijven bijzonder voor-
zichtig geweest zijn in hun bestedingen. De eerste pos-
ten die dan sneuvelen, zijn de advertentiebestedingen. 
Dat hebben we een jaar lang gevoeld in onze diverse 
markten. Heel nadrukkelijk zelfs in het vierde kwartaal.

2011 zal in de economische geschiedenis geboekstaafd 
worden als de doorbraak van e-commerce. Vele jaren al 
maakt internet zijn opmars en inzake e-commerce wer-
den de eerste stappen gezet, maar quasi niemand ver-

diende er geld aan. In 2011 kwam daar op grote schaal 
verandering in. Zonder twijfel speelt de doorbraak van 
smartphones en tablets, in het bijzonder de iPad, daar 
een belangrijke rol in. Wereldwijd zijn er winstgevende 
projecten met e-commerce. Opvallend is dat het soms 
‘kleine’ bedrijven zijn die het voortouw nemen. 

Ook in de mediawereld is die doorbraak bezig en daar 
hebben wij met Roularta heel sterk op ingespeeld. We 
plukken nu de vruchten van het vele jaren pionieren met 
de diverse media: print, tv en internet. Al onze maga-
zines en kranten vindt men onder deze meervoudige 
gedaante terug. Onze redacties bereiken de lezer meer-
dere keren per dag via nieuwsbrieven, de nieuwssites 
Knack.be of Levif.be en de nieuws-tv-zender Kanaal Z. 
De tijd van eenmaal per week is al lang achter de rug. 
We spelen zelfs korter op de bal dan de meeste kran-
ten. Onze redacties zijn multimediaal geworden. De 
redacteurs kunnen continu op het scherm volgen wat de 
bezoeker leest, wat de lezer interesseert. Bijkomende 
vraag is dan “wat kunnen we hem nog meer aanbieden” 
en daar spelen we meteen op in. Intussen groeien de 
reclamebestedingen in de nieuwe media met double-
digit percentages.
Roularta Media Group en haar meerderheidsaandeel-
houder hebben altijd gekozen voor het langetermijn-
denken. Als beursbedrijf gecontroleerd door een fami-
liale aandeelhouder denken wij over generaties heen. 
De overtuiging is dat hiermee voor alle aandeelhouders, 
voor alle stakeholders en alle medewerkers de hoogste 
toegevoegde waarde kan gecreëerd worden.

2011 is ook een jaar geworden waarin creativiteit niet 
heeft stilgestaan. Tal van nieuwe initiatieven zijn geno-
men. Zowel in België als in Frankrijk zijn vele magazines 
van lay-out en aanpak veranderd, sommige zelfs dras-
tisch, zoals L’Expansion in Frankrijk. Maar ook nieuwe 
magazines zijn opgestart. Dit is nu eenmaal Roularta: 
steeds weer contact houden met de ‘klant’ en aange-
paste oplossingen uitdenken. 
Dat zullen al onze medewerkers samen met onze part-
ners en stakeholders ook voortzetten in 2012. We dan-
ken hen hierbij voor de geleverde inspanningen van het 
voorbije jaar en wensen hen allen succes toe.

Hugo Vandamme

de doorbraak van e-commerce

BarOn hugO vanDaMMe // vOOrZitter van 
De raaD van Bestuur 
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belangrIjke gebeurtenIssen In 2011

2011 kende voor Roularta Media Group een eigenaar-
dig verloop. Een belangrijke papierprijsverhoging en de 
impact van de loonindexering in België waren vooraf 
aangekondigd. Desalniettemin waren de resultaten 
gedurende drie kwartalen op rij nog duidelijk beter dan 
in 2010.

Vanaf oktober 2011 was er een onvoorziene terugval van 
de reclame-inkomsten (met zowat 25%) van de Belgi-
sche magazines en van de Belgische websites. Ook de 
line extensions verloren omzet. In Frankrijk bleven de 
reclame-inkomsten stabiel. Daarenboven stegen de 
programmatiekosten en de kosten van line extensions 
bij de Vlaamse Media Maatschappij (50% Roularta) sterk.

Het resultaat van het laatste kwartaal leed onder het 
algemene economische klimaat. De adverteerders stel-
den plots hun investeringen uit, ook in de lokale gratis 
pers.

Het resultaat van 2011 werd ook beïnvloed door belang-
rijke eenmalige kosten en herstructureringskosten voor 

in totaal bijna 16 miljoen euro. Deze moeten naar de 
toekomst betere marges garanderen.

Het courante nettoresultaat van 2011 eindigde op 30,5 
miljoen euro winst (21,5% lager dan in 2010). Het netto-
resultaat eindigde op 14,4 miljoen euro (tegenover 31,0 
in 2010).

Magazines B2C

De tijdschriften van Roularta houden goed stand. De 
adverteerdersmarkt (-1,1%) en de lezersmarkt (+1,2%) 
bleven stabiel. Roularta heeft vooral kwaliteitstitels met 
een groot percentage abonnementen. Die evolutie wordt 
bestendigd en zorgt voor een trouw publiek van niveau.

Het Franse weekblad Point de Vue, dat ook in België een 
40.000-tal nummers verkoopt, is in 2011 flink gegroeid 
in omzet en resultaat dankzij een meerverkoop en een 
prijsstijging (van 2,20 naar 2,50 euro). Het is het enige 
peoplemagazine in zijn soort en het groeit in een moei-
lijke markt.

In 2011 is een nieuwe generatie van hoofdredacteurs 
aangetreden bij Knack, Knack Weekend en Knack Focus 
en bij Trends (N/F).

In België werd de titel Gentleman eind 2011 stopgezet 
en meteen werden twee nieuwe initiatieven voorbereid 
voor begin 2012: Trends Style (6x per jaar) en The Good 
Life (4x per jaar).

The Good Life werd eind 2011 al met succes gelan-
ceerd in Frankrijk. Het eerste nummer van het nieuwe 
lifestylemagabook was bijna 400 blz. dik, haalde 100 
pagina's advertenties en realiseerde meer dan 50.000 
exemplaren verkoop via de kiosk.

riK De nOlF // vOOrZitter van  
het ManageMentteaM en ceO

 rOularta heeFt vOOral Kwaliteitstitels  

 Met een grOOt Percentage  

 aBOnneMenten. 
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In 2011 werd gewerkt aan de nieuwe lay-out voor 2012 
van een reeks bladen: Sport/Voetbalmagazine in België, 
Maison Française, Maison Magazine, Lire, L'Express 
Styles, Côté Sud, Ouest, Est en Côté Paris in Frankrijk 
krijgen alle een nieuwe look.

Ook de lancering van Décoration Internationale in 2012, 
een nieuw magazine voor de contractwereld op het vlak 
van decoratie en design, werd voorbereid.

De financieel-economische sector is het meest getrof-
fen door de crisis en voor het maandblad L'Expansion 
in Frankrijk werd een duurzame oplossing gezocht. Een 
herstructurering en een nieuwe formule geven de titel 
weer alle kansen voor de toekomst.

Het weekblad L’Express kent een positieve ontwik-
keling dankzij een stabiele lezersmarkt en een groei 
van de reclame-inkomsten van het lifestylemagazine 
L’Express Styles en de nieuwssite Lexpress.fr die tot de 
top behoort in Frankrijk.

Alle magazines van de Groep in België, Frankrijk en 
Nederland worden in Roeselare (B) gedrukt, met uit-
zondering van het nieuwsweekblad L'Express, terwijl 
het lifestyleweekblad L'Express Styles wel in eigen huis 
wordt gerealiseerd.

De titels voor in hoofdzaak de seniorenmarkt in joint 
venture met Bayard in België, Nederland en Duitsland 
zijn in goede doen. De Duitse bladen worden in Tsjechië 
gedrukt.

Magazines B2B

ITM (Industrie Technisch & Management) en Data News 
(het professionele blad voor de IT-wereld) evolueren 
goed, mede door hun website en hun events.

De medische bladen werden gefusioneerd met de bla-
den van UBM en worden voortaan in joint venture met 
UBM uitgegeven (ActuaMedica).

Digitaal

Roularta groeide in 2011 met 50% op het vlak van de 
bezoekersaantallen in België dankzij het succes van 
de nieuwssites Knack.be en Levif.be. De reclame-
inkomsten van deze sites groeiden met 30%. De Franse 
nieuwssite Lexpress.fr haalde dezelfde groeicijfers.

Er werd geïnvesteerd in een uitbreiding van de dedica-
ted redactie voor de nieuwssites, in online marketing en 
development.

De reclame-inkomsten van de websites vertegenwoor-
digen ongeveer 15% van de totale reclame-inkomsten 
van de magazines.

Alle magazines hebben in 2011 een digitale versie voor 
iPad en mobile gekregen. Roularta beschikt vandaag 
over specialisten in eigen huis om geleidelijk aan ver-
rijkte content toe te voegen in klank en beeld.

De strategie van Roularta blijft onveranderd gefocust op 
abonneewerving waarbij de consument een totaalpak-
ket aangeboden wordt: enerzijds een magazine in print 
met inbegrepen een digitale versie voor iPad, iPhone e.a. 
mobiles en met tal van andere services zoals toegang tot 
de archieven en alertmails. 
Anderzijds blijven de nieuwssites gratis. Het zijn belang-
rijke kanalen geworden voor het werven van adressen 
van potentiële abonnees.

Gratis Pers

De Streekkrant (huis aan huis in heel Nederlandstalig 
België) en De Zondag (via de bakker in heel Nederlands-
talig België) hebben in 2011 eenzelfde omzet gereali-
seerd als in 2010, ondanks de crisis.

Het gratis maandblad Steps kreeg een nieuwe lay-out 
en de oplage werd uitgebreid naar bijna 800.000 exem-

plaren via een nieuw netwerk van displays op interes-
sante plaatsen zoals brasserieën, boetieks en bistro’s, 
boven op de bedeling met De Zondag.

Er werd verder geïnvesteerd in de uitbouw van de clas-
sifieds-site Vlan.be in joint venture met Rossel. Wikiwin, 
een nieuwe promotieformule via print en internet, wordt 
in 2012 gelanceerd.

Kranten

Krant van West-Vlaanderen groeide in 2011 lichtjes 
zowel qua lezers als qua adverteerders.

Radio en tv

De Vlaamse Media Maatschappij behaalde een mooi 
resultaat, onder andere dankzij de succesvolle integra-
tie en uitbouw van Vitaya. Enkele recente initiatieven die 
niet helemaal tot de corebusiness behoorden en extra 
kosten genereerden zijn stopgezet of geherstructureerd.

Kanaal Z/Canal Z is in 2011 flink gegroeid qua kijkcijfers 
en reclame-inkomsten. Het is de grootste digitale thema- 
zender en de enige nationale tv-zender met een non-

stop-nieuwsprogramma in het Nederlands en het Frans.
De regionale tv-zenders onderhandelen met de minis-
ter van Media voor een duurzame oplossing dankzij een 
speciale bijdrage door de consument voor zijn lokale 
zender.

Vooruitzichten

Na het moeilijke laatste kwartaal van 2011 op het vlak 
van reclame-inkomsten, is het nieuwe jaar 2012 beter 
gestart voor de Belgische magazines van Roularta. 

De internetinkomsten blijven doorgroeien met 30%, 
onder andere dankzij de goede bezoekerscijfers die zor-
gen voor een betere inventaris van pageviews.

Radio en televisie maken een goed eerste kwartaal, 
maar er is weinig visibiliteit voor de komende maanden. 
Kanaal Z/Canal Z gaat door op zijn nieuwe elan.

Gratis Pers heeft af te rekenen met een daling van de 
personeelsadvertenties sinds januari 2012. Maar de 
lokale en nationale reclamemarkt houdt goed stand.
De eerder gedane herstructureringen moeten in 2012 
een betere marge kunnen genereren. Het management 
zal met dezelfde verhoogde aandacht verbeteringen blij-
ven zoeken in 2012.

De papierprijs, een belangrijke kostenverhogende factor 
in 2011, lijkt zich stabiel te houden in 2012.

Gezien de algemene economische crisis is het echter 
moeilijk voorspellingen te doen wat de adverteerders-
markt in het algemeen betreft. De lezersmarkt is stabiel.

 alle MagaZines heBBen in 2011 een Digitale  

 versie vOOr iPaD en MOBile geKregen. 

 in BelgiË werDen twee nieuwe initiatieven  

 vOOrBereiD vOOr Begin 2012:  

 trenDs style en the gOOD liFe. 
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 26/04/2011 

Vanaf 27 april is op Kanaal Z en Canal Z een nieuw programma te zien over vast-
goed gelinkte thema’s waarbij de klemtoon wordt gelegd op het informatieve 
aspect. Immo op Kanaal Z en Canal Z ligt als nieuwe rubriek perfect in de lijn van 
het programma-aanbod van de beide zakenzenders tijdens de week.

 19/01/2011 

Roularta Media Group lanceert 
vanaf 19/01/2011 ook in Franstalig 
België ChallengeZ, een multime-
diaal pakket voor jobadvertising.

 07/02/2011 

Kanaal Z lanceert een 
bedrijfsjournaal gericht 
aan de ondernemer, de 
bedrijfsleider van kleine 
en middelgrote onder-
nemingen.

 21/03/2011 

Knack viert zijn veertigjarige bestaan en 
Roularta Media Group publiceert naar aan-
leiding daarvan drie edities van het Knack 
Wereldtijdschrift in 2011. 

 17/06/2011 
Roularta Media Group inves-
teert in een nieuwe divisie 
die per 1 juli 2011 opgestart 
wordt: International Media 
Services (IMS). IMS zal voor 
de Belgische adverteerders 
het aanspreekpunt zijn voor 
hun internationale cam-
pagne in kwaliteitsmedia in 
Europa en daarbuiten. 

 16/08/2011 
In navolging van de wekelijkse magazines van de Groep, die uit-
sluitend op PEFC-papier gedrukt worden (PEFC: Programme for 
the Endorsement of Forest Certification Schemes) en de gratis 
kranten, die op 100% gerecycleerd papier gedrukt worden (en 
gedeeltelijk FSC-gecertifieerd is), wordt ook vanaf september 
2011 het lifestylemagazine Steps op 100% gerecycleerd Leipa-
papier met FSC-certificaat (Forest Stewardship Council) gedrukt. 
De PEFC- en FSC-certificaten staan borg voor een verantwoord 
bosbeheer.
Ook Roularta Printing draagt bij aan het natuurbehoud. Door de 
aankoop van het papier voor het drukken van een reeks maand-
bladen bij de Zweedse papierleverancier SCA, wordt aan Roularta 
een diploma Forest Regeneration overhandigd. Ter compensatie van de papier-
aankoop werden er tienduizenden nieuwe bomen op bosgrond aangeplant.

 06/09/2011 

Johan Van Overtveldt, hoofdredacteur van Trends, wordt de nieuwe hoofdre-
dacteur van Knack. Hierin wordt hij bijgestaan door Ewald Pironet, die adjunct-
hoofdredacteur wordt. Rik Van Cauwelaert blijft als directeur strategie politiek 
commentator en kritische spreekbuis van Knack. Met deze nieuwe organisatie, 
aangevuld door ook vernieuwing op het niveau van de redactie, is Roularta 
Media Group perfect in staat om de unieke positie van Knack als Vlaanderens 
nieuwsmagazine verder uit te bouwen.

 07/09/2011 

De lezer van Sport/Voetbalmagazine wordt vanaf 7 september wekelijks ver-
wend met een extra bijlage: Sport/Voetbal- 
magazine Plus. Een acht pagina tellende bij-
lage gewijd aan sport en lifestyle.

roularta MedIa grouP IN 2011

 27/01/2011 

Rik De Nolf neemt naar aanleiding van 
het vertrek van Marc Feuillée de operatio-
nele leiding van GER in Parijs over. Corinne 
Pitavy wordt bevestigd in haar functie van 
directeur-generaal en Christophe Barbier 
wordt benoemd als directeur-generaal.

 28/02/2011 

Eind februari lanceren Knack Weekend en Le Vif Weekend een 
nieuw initiatief: Weekend Black. Deze ‘bookazines’ of ‘magabooks’ 
op mat en dik boekpapier zorgen voor een serieuze upgrade van 
de traditionele specials. Voortaan zullen acht keer per jaar Black 
Issues verschijnen. Elke Black Issue is volledig opgehangen aan 
één thema. Het eerste Weekend Black-modenummer haalt in de 
perswinkel een belangrijke meerverkoop.

 07/04/2011 

Groupe Express-Roularta (GER), uitgever 
van L’Express en van de titels Studio Ciné 
Live, Lire, Classica, Pianiste, Keyboards 
Recording (KR), neemt de website Ulike.net 
over. Ulike.net is de cultuursite in Frankrijk. 
Door deze overname wordt het cultuurluik 
van de site Lexpress.fr versterkt.

 11/04/2011 
Aan het tweede Black Weekend-nummer – 
een woonnummer – wordt een exclusieve 
verkoopactie gekoppeld. De bekende pouf 
van Quinze & Milan wordt voor het eerst in 
een ‘black’-versie uitgebracht en tegen een 
voordeelprijs aan de lezers aangeboden. 
Deze eerste Black Line Extension groeit in 
geen tijd uit tot een overdonderend succes!

 05/07/2011 

Roularta Media Group behaalt het West-Vlaamse Charter Duurzaam Ondernemen. 
Bedrijven die het charter onderschrijven, verbinden zich ertoe concreet vorm te 
geven en te werken aan de continue verbetering van hun prestaties op het vlak van 
milieu en op het sociale en economische vlak. Deelnemende bedrijven werken een 
jaaractieplan uit rond een tiental thema’s van economische, ecologische en sociale 
aard, waaraan concrete acties of doelstellingen worden gekoppeld. Jaarlijks oor-
deelt een onafhankelijk team van deskundigen of het bedrijf de gestelde doelstel-
lingen en acties heeft gerealiseerd. 

PL
US

 15/09/2011 
De resultaten van de re- 
cente golf CIM/Metriprofil 
(resultaten periode november 
2010-april 2011) zijn opval-
lend positief voor de Rou-
larta-sites. 
De Knack.be/Levif.be-web-
sites (voorheen Rnews.be) 
waartoe de sites van Knack, 
Le Vif/L'Express, Trends (N/F), 
Knack Weekend en Le Vif 
Weekend, Plus Magazine en 
Data News behoren, tekenen 
maar liefst een stijging op van 
47%. 

 04/07/2011 

Karel Degraeve wordt 
in opvolging van Patrick 
Duynslaegher, die artis-
tiek directeur wordt van 
het Internationaal Film-
festival van Gent, de 
nieuwe hoofdredacteur 
van Knack Focus.

 21/02/2011 

Roularta Media Group start samen met twee ervaren internetonder-
nemers uit Nederland, Paul Verhoeff en Stefano Verkooy, een nieuw 
project: Lead Generation, waarbij adverteerders de mogelijkheid 
krijgen om zogenaamde ‘targeted business leads’ af te nemen.

 08/09/2011 
Canal Z, de Franstalige 
tegenhanger van Kanaal Z, 
lanceert elke maandag in 
aansluiting op het Z-Eco 
News en Z-Expert, een nieuw 
programma onder de titel: 
Z-Entreprendre. De uitzen-
ding is gericht op de onder-
nemer, de bedrijfsleider van  
kleine en middelgrote onder-
nemingen, met als doel het 
geven van diverse doch con-
crete tips en advies voor 
kmo’s.

1.
Het nieuws 

uit de designwereld

2.
Dossier 

Wonen zoals het is

3.
De ultieme 
lifestylegids

Black 02
Wonen • 30 maart 2011

Wonen
DESIGN & ARCHITECTUUR

HOORT BIJ HET WEEKBLAD KNACK NR. 13 VAN 30 MAART TOT 5 APRIL 2011 - KNACK WEEKEND, ELKE WEEK SAMEN MET KNACK EN KNACK FOCUS ISSN.0772294X
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PrIjzeN In 2011

 grOte Prijs jan wauters 

Knack-journalist Stijn Tormans won de eerste Grote 
Prijs Jan Wauters. De VRT geeft die aan een Neder-
landstalige mediapersoonlijkheid "die excelleert in 
het gebruik van het Nederlands". Met de prijs wil 
de VRT de nagedachtenis aan een van haar grootste 
taalvirtuozen, sportverslaggever Jan Wauters, leven-
dig houden. De jury loofde Tormans voor zijn uitste-
kende reportagewerk in Knack. 

 MeDiuM OF the year 

De redactie van het vakblad ‘Media Marketing‘ en de 
vereniging van Belgische communicatieagentschap-
pen verkozen op 27 januari 2012 de Black-edities 
van Knack en Le Vif Weekend als ‘Medium of the 
Year’ en bekroonden deze overwinning met een pres-
tigieuze Merit Award.

 Prix lOuis hachette 

In Frankrijk kreeg Emmanuel Paquette, journalist 
van de rubriek economie bij L’Express de ‘Prix Louis 
Hachette’. Deze prijs wordt toegekend aan journalis-
ten die met hun reportages, onderzoek, kronieken, 
portretten of tekeningen hebben bijgedragen aan de 
uitstraling van de geschreven pers.

 Prix jacques MOreau et charles giDe 

Natacha Czerwinski kreeg van de jury van de ‘Prix 
Jacques Moreau et Charles Gide’ een eervolle ver-
melding voor haar artikel ‘Bill Drayton, l’homme qui 
veut changer l’entreprise’ dat in L’Express verscheen.

 citi jOurnalistic excellence awarD 

Citibank heeft twee Belgische journalisten bekroond 
met de ‘Citi Journalistic Excellence Award’. Frédéric 
Brébant (Trends-Tendances) werd gelauwerd voor zijn 
artikel over de pornobusiness ‘Les dessous de l’industrie 
du X’. Een business die fenomenale inkomsten gene-
reert maar waarvoor geen officiële statistieken bestaan.
Camille Van Vyve (Trends-Tendances) viel in de prijzen 
door haar artikel ‘Ces jeunes entrepreneurs qui tour-
nent le dos à la Bourse’.
Frédéric Brébant werd uitgenodigd om deel te nemen 
aan een internationaal seminarie voor journalisten dat 
doorgaat aan de bekende Universiteit van Columbia (NY, 
USA), en dit met andere journalisten uit zo’n twintig lan-
den.

 Karel van Miert-Prijs 

Hannes Cattebeke won de Karel Van Miert-prijs. De 
prijs is genoemd naar de overleden sp.a-politicus en 
een van de invloedrijkste Europese commissarissen ooit. 
De prijs bekroont journalistieke bijdrages over Europa. 
Hannes Cattebeke werd gelauwerd voor zijn artikel in 
Knack over de invloed van het Europese landbouwbeleid 
op boeren. In ‘En de boer, hij registreerde voort’ maakt 
Cattebeke aan de hand van het concrete verhaal van 
een landbouwer duidelijk, welke invloed het Europese 
landbouwbeleid heeft op het dagelijkse leven van land-
bouwers.

 travvies weBsite awarDs 

Knack Weekend is de op één na beste reizenportal in de 
Benelux. Knack Weekend Reizen is als tweede geëin-
digd bij de Travvies Website Awards 2011 in de categorie 
blogs & portals in de Benelux.

 Beste ecOnOMische tijDschriFten 

Trends en Trends-Tendances werden op het salon 
‘Forum for the Future’, dat doorging op 1 december 2011, 
verkozen tot beste economische tijdschriften in België.

 16/09/2011 

Frédéric Van Vlodorp, voormalig hoofdredacteur 
van La Libre Belgique/Gazette de Liège, wordt de 
nieuwe hoofdredacteur van het wekelijkse busi-
nessmagazine Trends-Tendances.

 21/09/2011 

Kanaal Z strikt opnieuw tien topchefs voor een 
nieuwe reeks van het succesvolle kookprogramma 
Masterclass. Claudia Allemeersch, winnares van 
het populaire vtm-programma ‘Beste Hobbykok 
van Vlaanderen’ (2009) is opnieuw gastvrouw van 
dienst.

 10/10/2011 

Kanaal Z/Canal Z biedt met de steun van Bolero 
(de online beleggingsservice van KBC Securities) 
een dubbele iPad-applicatie aan: Kanaal Z, actu-
eel nieuws over business, economie en geld en 
Z-Beurs, de interactieve opvolging van favoriete 
aandelen en indexen. Kanaal Z/Canal Z op iPad is 
een unieke digitale service van de enige Belgische 
nieuwszender voor de businesswereld.

 10/10/2011 

In navolging van Knack en Trends komt nu ook de 
Knack Carrièregids uit op iPad en iPhone.

 04/11/2011 

Steps City Magazine ver-
schijnt vanaf 5 november 
op iPad. Het magazine van 
Roularta heeft hiermee 
een primeur in Vlaanderen: 
het is de allereerste Gra-
tis Pers-uitgave die op de 
populaire tablet verschijnt.

 21/11/2011 

Roularta Media Group neemt de beurzen Entreprendre 
(Tour & Taxis Brussel) en Ondernemen in Vlaanderen 
(Flanders Expo Gent) over. Beide beurzen, met een jaar-
lijkse omzet van 1,6 miljoen euro, richten zich tot de kmo’s, 
starters en zelfstandigen. In deze overname zit eveneens 
Franchising & Partnership vervat, al 17 jaar de leiding-
gevende beurs inzake franchising in de Benelux.

 05/12/2011 

Roularta Media Group kondigt voor 2012 twee nieuwe 
lifestyle-initiatieven aan. Trends Style is een nieuw life-
style-klassemagazine op formaat van Trends dat zes keer 
per jaar zal verschijnen en de nieuwe trends zal belichten 
in de wereld van mode, design, accessoires en horloge-
rie, enz. De realisatie is in handen van Roularta Custom 
Media. Het eerste nummer verschijnt op 23 februari 2012.
Een ander nieuw initiatief is het totaal nieuwe hybride 
magazineconcept The Good Life. Hybride staat voor inte-
gratie van economie, financiën en cultuur in een lifestyle-
magazine. Het blad is een initiatief van de heer Laurent 
Blanc, die ook in samenwerking met Roularta Media 
Group het blad Idéat – de marktleider op het vlak van 
designmagazines in Frankrijk – uitgeeft. The Good Life 
werd inmiddels al met groot succes in de Franse taal voor 
de Franse markt en voor Franstalig België gelanceerd. 
Op 13 maart 2012 verschijnt het eerste nummer van de 
Nederlandstalige editie. 

 12/12/2011 

Het Belgische magazine Royals, uitgegeven in het Neder-
lands en het Frans, krijgt er midden februari, begin maart 
2012 een Russische editie bij die zal worden uitgegeven 
door de heer Evgeny Larin (Larine Press).

 19/12/2011 

Lene Kemps wordt vanaf 1 januari 2012 de nieuwe hoofd-
redacteur van het wekelijkse lifestylemagazine Knack 
Weekend.
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guiDO PacKOlet // artDirectOr Hoe presenteer ik verhalen in een magazine? Dat is mijn vak. Beeld, 
typografie, illustratie, infografieken. Steeds op zoek naar een straf idee. 
Boeiend, artdirector zijn van Knack en Knack Focus. Bestaat er nog iets boeiender? Jawel: de toekomst. Meer 
bepaald de definitieve doorbraak van de tablet. Het is uitkijken naar de dag waarop ik het ‘hoe’ mag uittekenen 
voor een tabletmagazine. Het moment waarop print- en internetredactie één worden. Een magazine maken 
waarin beeld, illustratie, typo, video, datavisualisatie, applicaties en interactieve applicaties verwerkt worden. 
Waarbij ik niet alleen fotografen moet briefen, maar ook videojournalisten en programmeurs. 
Met de tablet zullen we de lezer in de toekomst steeds kunnen bereiken en blijft het magazine een week lang 
levend. Kortom, een fantastisch Knack-pakket dankzij een nieuwe technologie met zoals steeds als belangrijk-
ste corebusiness: storytelling! Laat maar komen, dus, die toekomst.
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NOTRE ENQUÊTE Etre musulman et franc-maçon : 
oui, c’est possible

www.levif.be

� Ces cadeaux fiscaux 

qui ne profitent pas à tous

� Un paradis pour fiscalistes, 

lobbys et partis politiques

� Notre hit-parade des largesses fiscales 

20 MILLIARDS ?Un scandale de

ART SPIEGELMAN LE CRÉATEUR DE MAUS NOUS FAIT VISITER SON MUSÉE IMAGINAIRE.

N°05 DU 3 FÉVRIER 2012
EN VENTE CHAQUE SEMAINE 
AVEC LE VIF/L’EXPRESS
ET LE VIF WEEKEND

THERE WILL BE

À L’IMAGE -GONFLÉE AUX ANABOLISANTS 
NUMÉRIQUES- DE SPARTACUS, LES SÉRIES
TÉLÉ JOUENT LA CARTE DE LA SURENCHÈRE
VISUELLE. SEXE, VIOLENCE ET CRUDITÉ 
À TOUS LES ÉTAGES. MAIS EN Y METTANT 
LES FORMES. ENTREZ DANS L’ARÈNE!
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De weekbladen Knack en Le Vif/L’Express vervullen een unieke rol 
in de Belgische mediawereld.
Zij presenteren elke week een volledig pakket informatie van 
niveau:
 − het nieuwsmagazine Knack voor Nederlandstalig België en 
Le Vif/L’Express voor Franstalig België;

 − de lifestylemagazines Knack Weekend en Le Vif Weekend;
 − de entertainmentmagazines Knack Focus en Focus Vif.

Daarenboven ontvangen de abonnees 18 keer per jaar een speci-
aal nummer Knack Extra/Le Vif Extra over actuele of historische 
thema’s.
En elke maand MO, het magazine over de globale problematiek. 

Knack en Le Vif/L’Express kosten 4,60 euro in losse verkoop. 
85% van de nettoverspreiding bestaat uit abonnementen.

In 2011 werden de websites van de B2B- en B2C-magazines samen 
met de site van Krant van West-Vlaanderen ondergebracht onder 
één koepel: Knack.be voor de Nederlandstalige en Levif.be voor de 
Franstalige bladen. Zo werken alle sites voortaan op één technisch 
platform en positioneert Knack.be/Levif.be zich als een sterke spe-
ler op de advertentiemarkt van de nieuwssites.

Het resultaat hiervan is dat Knack.be/Levif.be in december 2011 
gemiddeld 130.000 unieke bezoekers per dag haalde en 750.000 
pageviews. Op maandbasis bereikt Knack.be/Levif.be nu 2,5 mil-
joen unieke bezoekers en haalt de site 4,6 miljoen visits. Het aantal 
pageviews op maandbasis bedraagt net geen 20 miljoen.

kNack en le vIf/l’exPress: 
een volledIg Pakket InforMatIe

 Met De taBlet Zullen we De leZer in De tOeKOMst  

 steeDs Kunnen BereiKen en BlijFt het MagaZine  

 een weeK lang levenD. 
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BauDOuin galler // jOurnalist le viF weeKenD Ik startte mijn loopbaan als freelancejournalist voor 
meerdere bladen, waaronder Le Vif Weekend. In 2007 maakte ik de overstap naar het vaste redactieteam van dit 
blad. Ik heb kunstgeschiedenis en journalistiek gestudeerd, dus hier kon ik mijn interesse voor kunst en mijn 
aangeboren nieuwsgierigheid bundelen om me te verdiepen in de lifestyleactualiteit, en dan vooral in de man-
nenmode. Ook de rubriek Portrait en onderwerpen over gastronomie en fotografie dragen mijn voorkeur weg.
Le Vif Weekend wil in de eerste plaats op een complexloze maar scherpzinnige manier de boeiendste lifestyle-
actualiteit toegankelijk maken voor iedereen. Het is een schitterende uitdaging om deze vaak zelfs wat frivole 
materie op een aparte manier te bekijken en zin te geven aan de ‘tijdgeest’. Verzorgde teksten aanbieden, is 
voor Le Vif Weekend een erezaak. Wij zijn ervan overtuigd dat een kwaliteitsvolle tekst het leescomfort bevor-
dert. Zeker wanneer mode, kunst of design aan bod komt, is een nauwkeurige afwerking onontbeerlijk. Een 
bezorgdheid die we allemaal delen en waarvan onze Black Editions, zonder valse bescheidenheid, het mooiste 
bewijs zijn.

lIfesTYlemaGazINes: 
alle trends heet van de naald
Roularta is marktleider op het vlak van lifestylemagazines.
De weekbladen Knack Weekend en Le Vif Weekend zijn een 
belangrijk onderdeel van het complete aanbod van Knack en  
Le Vif/L’Express. De unieke combinatie met een nieuwsmagazine 
garandeert een zeer interessante doelgroep. Knack Weekend en 
Le Vif Weekend publiceren jaarlijks een aantal nummers die alge-
meen erkend worden als de stijlbijbels voor mode, design enz.
Acht keer per jaar verschijnt Weekend (Knack/Le Vif) op dik boek-
papier. Acht ‘Black Issues’ zorgen voor een uitgewerkt themanum-
mer om te bewaren.

Nest (N/F), het Belgische countrymagazine, heeft meer dan 
120.000 postabonnees en bereikt samen met de losse verkoop 
600.000 lezers. Nest verschijnt zes keer per jaar maar publiceert 
daarnaast ook nog twee keer per jaar Nest Wonen/Déco, twee keer 
per jaar Nest Koken/Saveurs en elk jaar Nest Kust/Côte en Nest 
Ardennen.

Ik ga Bouwen & Renoveren/Je vais Construire & Rénover is het 
maandblad voor wie geïnteresseerd is in bouwen en renoveren. 
De redactie verzorgt ook een sterke website Ikgabouwen.be/
Jevaisconstruire.be en een reeks interessante jaarboeken over 
nieuwbouw en renovatie.

Grande (N/F), het maandelijkse reismagazine, brengt elke maand 
een ander ‘landen’-nummer: Ontdek Frankrijk, Italië, Spanje, City-
trips enz. Grande wordt uitgegeven door Himalaya nv, een joint 
venture tussen Roularta Media Group (50%), Koen Van Wichelen 
(17%), Gert Van Wichelen (16,5%) en Gerrit Tulkens (16,5%).

The Good Life (N) is het nieuwe hybride internationale lifestyle- 
magazine. Hybride staat voor integratie van economie, financiën 
en cultuur in een lifestylemagazine. De Franse editie werd in 2011 
gelanceerd in Frankrijk. Roularta start in 2012 een Nederlands- 
talige editie (4x per jaar).

Het maandblad Bodytalk/Equilibre brengt praktische informatie 
omtrent vier hoofdthema's: gezondheid, eten, bewegen en psycho-
logie. Het werk van een redactie van medici, in een heldere taal.
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bodytalk
onafhankelijk gezondheidsmagazine

Wijsheidstanden 
Laten trekken of niet?

Overgewicht
Tien terechte excuses

Ontslagen
Zo herstel je van de dreun

Hoofdpijn
Aanpak zonder pillen

Spierverlies na 50 jaar
Wat eraan te doen?

bodytalk
GEZONDHEID ETEN BEWEGEN PSYCHOLOGIE
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De rol van de
knuffel
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LIFESTYLE & ACTUALITEIT.
Good brains.

15 BRILJANTE GEESTEN DIE.
DE WERELD DOEN VOORUITGAAN.
Good paper.

FINANCIAL TIMES:.
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 le viF weeKenD wil De BOeienDste liFestyle-  

 actualiteit tOeganKelijK MaKen vOOr ieDereen. 
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jOelle siMOn // reDactiecOörDinatOr trenDs-tenDances Na mijn studies journalistiek heb ik 
zeventien jaar voor de dagbladpers gewerkt, waarbij ik tot de post van hoofdredacteur was opgeklommen. 
Omdat print altijd mijn voorkeur heeft weggedragen, stapte ik in 2002 over naar het redactieteam van Trends-
Tendances, dat toen op zoek was naar een ervaren redactiecoördinator.
Een redactiecoördinator draagt verschillende petten, daarom is de medewerking van de voltallige redactie 
heel belangrijk. Een SR (van 'secrétaire de rédaction'), zoals men mij hier noemt, reviseert, corrigeert en 
stuurt zelfs de te verschijnen artikels bij waar nodig. Ik maak ook de planning op in samenspraak met de 
hoofdredacteur, onderhoud de contacten met de drukkerij, met externe medewerkers en met de collega’s van 
onze zusterredacties bij Roularta. Maar dat is nog niet alles: ik stuur ook de fotoreportages aan, sta in voor de 
beeldselectie en coördinatie van de lay-out en ik beantwoord de lezersvragen, enz. Hoewel Trends-Tendances 
een weekblad is, stroomt de adrenaline hier elke dag. Kortom, een boeiende job!

fInancIeel-econoMIsche 
NIeuwsmaGazINes
Het weekblad Trends (N/F) ontwikkelt steeds meer nieuwe initia-
tieven: events, awards, surveys enz. Trends Manager van het Jaar, 
Trends Gazellen, Dag van het Aandeel, Trends CEO Summit,… zijn 
een begrip geworden.

Trends beschikt over een financiële cel die instaat voor de beleggers- 
nieuwsbrieven Inside Beleggen en L’Initié de la Bourse (tweemaal 
per week), voor het personal finance magazine Trends MoneyTalk 
en voor de beursverslaggeving op de tv-zender Kanaal Z/Canal Z.

Trends MoneyTalk (N/F) heeft dezelfde oplage als Trends en daar-
naast nog een extra oplage via abonnementen, in totaal 65.000 
exemplaren. De combinatie Trends & Trends MoneyTalk kost 
5 euro in losse verkoop.

Bizz (N/F) is een belangrijke rubriek in Trends voor de entrepre-
neur of de intrapreneur, de kaderleden die binnen een grote onder-
neming een leidende rol spelen. Een rubriek met checklists, testi-
monials en cases waaruit de ondernemer kan leren.

De website Trends.be bericht non-stop over business & finance en 
heeft tal van services zoals de Portefeuille-module en de Trends 
Top: de databank met alle cijfers van de 300.000 grootste bedrij-
ven van het land, de namen van de belangrijkste kaderleden, een 
unieke tool voor alle mogelijke rankings, geomarketing enz.  
Trends.be heeft een miljoen unieke bezoekers per maand en 5 mil-
joen pageviews.

Trends Style verschijnt 6x per jaar en belicht nieuwe trends in de 
wereld van mode, design, accessoires, horlogerie enz.

 hOewel trenDs-tenDances een weeKBlaD is,  

 strOOMt De aDrenaline hier elKe Dag. 

FINANCIEEL-ECONOMISCH WEEKBLAD VAN  12 TOT 18 JANUARI 2012
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De gelijkenis tussen de weer- en beurs-
situatie is tegenwoordig treffend. Al
vele weken kijken we reikhalzend uit
naar opklaringen, naar een verbetering
van de situatie. Het verschil met het
weer is dat we al een prachtige lente
gehad hebben. De aandelenmarkten
zitten nog steeds te wachten op een
eerste sterke periode dit jaar, zeker de
meeste Europese beurzen. Maar ook de
beleggers actief op de beurzen van de
groeilanden hebben dit jaar nog weinig
of geen plezier beleefd aan hun aande-
len. We begrijpen dat steeds meer
beleggers eraan beginnen te twijfelen
of het ‘goede weer’ nog wel zal terug-
keren op de beursvloer.

Het is dan ook niet onlogisch dat we in
de financiële media nu koppen als
‘Kleine belegger haakt af’ lezen. De
berichtgeving blijft negatief en de
beleidsverantwoordelijken blinken niet
uit in daadkracht. Maar uiteindelijk
kwam er in de VS dan toch een
akkoord. De logica heeft gezegevierd.
Al was het natuurlijk veel beter
geweest als die oplossing een stuk
vroeger gekomen was dan op de
(voor)laatste minuut. Dat blijft jammer.
Het grote verschil tussen Europa en de
VS is dat het echt losbarsten van de
Europese schuldencrisis in het voorjaar
van 2010 erg belastend is voor de
Europese aandelenmarkten. Eigenlijk
kon alleen de Duitse beurs zich daar-
aan onttrekken. De DAX-index staat
nog 15% hoger dan in het voorjaar van
2010, wat voor de andere Europese
beursindices niet het geval is. Zo staat
de Eurostoxx50-index ruim 10% lager
dan in het voorjaar van vorig jaar. De
Europese aandelen moeten zich om de
paar maanden weer herstellen van een
klap. Dat duurt nu al 15 maanden en
dat weegt uiteraard sterk op het beleg-
gerssentiment. Dat probleem hebben

Amerikaanse beleggers veel minder.
Ook op Wall Street zijn er regelmatig
correcties, maar in New York duren die
maar enkele maanden en daarna gaan
de indexen telkens weer hoger. We
mogen niet vergeten dat de S&P500-
index (index met de 500 belangrijkste
Amerikaanse waarden) nog amper 10
à 15% onder zijn historische top
noteert.

2010-bis kan nog steeds
Voor de Europese aandelenbelegger is
het vandaag uiterst moeilijk om posi-
tief te blijven. Zeker als er ontgooche-
lingen als Bekaert bovenop komen, al
vallen die te nuanceren (zie ook porte-
feuillecommentaar p. 2). We zien de
toestand op middellange termijn ook
niet rooskleurig in, maar dat wil niet
zeggen dat het uitgesloten is dat de
beurzen de komende maanden nog een
(laatste) sprong zullen maken. In dat
opzicht mag het een troost zijn dat het
er ook 12 maanden geleden midden
de zomer absoluut niet goed uitzag op
de beurzen. De stemming zat toen ook
onder nul, met de meeste beursindexen
duidelijk in het rood ten opzichte van
het begin van het jaar. Maar vanaf
augustus ging het weer heel wat beter
dan voordien. Ten slotte doen de
bedrijven het nog steeds meer dan
behoorlijk, is er voldoende geld voor
overnames. Dramatisch is de toestand
van het bedrijfsleven lang niet. We den-
ken wel niet dat de fraaie klim vanaf
augustus tot december van vorig jaar
ook in die omvang dit jaar herhaald
zal worden. Eenzelfde stijging op
indexniveau van 20 à 25% zien we
niet meteen meer plaatsgrijpen, maar
de helft (10 à 15%) achten we wel nog
mogelijk. Het allerbelangrijkste is dat
we zo snel mogelijk - liefst al de
komende weken - uit die neerwaartse
spiraal komen.

TIPS

1INSIDE BELEGGEN - 2 AUGUSTUS 2011
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tOMMy BrOwaeys // aDjunct-uitgever trenDs tOP Ik sta bij Trends Top in voor productontwikke-
ling, marketing en promotie. Dat is een voorrecht omdat ik op die manier zowel intern (operationeel) als extern 
(klanten, partners) betrokken ben. Het grote voordeel bij Trends Top is dat product, marketing en sales letterlijk 
en figuurlijk communicerende vaten zijn. Zo houd ik er mezelf bijvoorbeeld aan de salesmeetings van collega 
Silvio Senkinz steeds bij te wonen, regelmatig op netwerkevents voor klanten en Trends Top Expert Classes 
(gratis opleidingen prospectie en geomarketing) aanwezig te zijn en ook af en toe verkoopgesprekken te volgen. 
Dat is de ideale manier om de temperatuur (lees behoefte) in het veld te meten, en om het product Trends Top 
er dan optimaal op af te kunnen stemmen. In de vijftien jaar dat ik voor Trends Top werk, heb ik trouwens nog 
nooit het gevoel gehad dat de mogelijkheden ook maar enigszins uitgeput raken, zowel op het vlak van cross-
mediale kruisbestuiving binnen Roularta als op het vlak van externe synergieën.

TreNds ToP
busIness IntellIgence tool
Trends Top is geëvolueerd van klassieke papieren bedrijvengids 
naar online werkinstrument, met actuele bedrijfsinformatie en 
performante webtools voor doelgerichte prospectie, geomarketing 
en financiële analyse. 

De handige Quicksearch is de snelste weg naar dagelijks geac-
tualiseerde informatie over 300.000 bedrijven en 400.000 beslis-
singsnemers. Via Eigen Top stelt u in een handomdraai een  
prospectielijst samen op basis van zelfgekozen parameters.  
GeoTop analyseert uw klantenportefeuille en selecteert automa-
tisch prospecten met hetzelfde profiel. Bekijk via Regiobeheer de 
geografische spreiding van uw salesteam en breng het potentieel 
voor elke sales in kaart. Dankzij Benchmark vergelijkt u in één 
oogopslag alle kerncijfers en ratio’s van uw bedrijf met die van 
andere spelers uit uw sector en regio.

De Trends Top-website telt op weekdagen tot 30.000 unieke bezoe-
kers per dag en is goed voor 2,5 miljoen pageviews per maand. 
Meteen ook een gedroomd communicatieplatform.

Midden 2012 wordt Trends Top+ gelanceerd: vlottere export van 
gegevens, alertservice, rating of algemene gezondheidsindicator, 
jaarrekeningen in pdf, links naar publicaties in het Staatsblad, 
naar artikels in Trends Magazine en reportages op Kanaal Z, Top  
Company Report, Sectordossier, GemeenteTop. Een unieke totaal-
service op maat van elke afdeling binnen een onderneming. Prêt-
à-porter. Een comfortzone die een heel jaar lang toegankelijk is 
voor een beperkte investering. Ook op smartphone en tablet. 
Trends Top engageert zich trouwens niet enkel om die informatie 
en webtools aan te reiken, maar ook om ervoor te zorgen dat ze 
efficiënt gebruikt worden. Daarom worden Expert Classes georga-
niseerd, praktische opleidingen van anderhalf uur voor optimaal 
gebruik van de Trends Top-webtools: the proof of the pudding is in 
the eating.

 het grOte vOOrDeel Bij trenDs tOP is  

 Dat PrODuct, MarKeting en sales letterlijK  

 en FiguurlijK cOMMunicerenDe vaten Zijn. 
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jan hausPie // jOurnalist sPOrt/vOetBalMagaZine Sport is zoveel meer dan wat er zich op het ter-
rein afspeelt. Zoveel meer dan – in het geval van voetbal, waar mijn aandacht vooral naar uitgaat – 22 mannen 
in een korte broek achter een bal aanhollend op een grasveld. Sport is een maatschappelijk fenomeen, het is 
economie, het is gezondheid, het is recht. Weinig ook waar zoveel mensen een mening over hebben. Daarom is 
sport belangrijk. Daarom verdient het aandacht die dieper gaat dan een bal op de paal of een trainersontslag. 
Het is mijn eigen kleine gevecht tegen de waan van de dag om ook voor die aandacht een plaats af te dwingen 
in Sport/Voetbalmagazine. Als het daar niet meer kan, waar dan nog wel? En toch: vanzelfsprekend is het niet. 
Diepgang vraagt tijd en overleg, hard maar vooral slim werken ook, noodzakelijke voorwaarden die steeds 
meer onder druk staan, ook bij ons. Vandaar mijn eigen kleine gevecht. Dat het loont, wordt gelukkig soms toch 
bewezen. De gokchinees achtervolgt me nog steeds. Pijn doet dat niet.

sPorT/voeTbalmaGazINe: 
een autorIteIt In de sPortwereld
Sport/Voetbalmagazine en Sport/Foot Magazine brengen weke-
lijks het panorama van de topsport in België. Met van tijd tot tijd 
originele plus-producten zoals dvd’s met de hoogtepunten uit de 
Belgische en internationale competities enz.

De competitiespecials (over de Belgische en de Europese compe-
tities en over de Champions League) zijn bewaarnummers die een 
extra oplage realiseren via een verdubbeling van de losse verkoop.

Voetbal uit binnen- en buitenland is de hoofdbrok, maar elke week 
brengt de redactie ook reportages over sporten in functie van de 
actualiteit en de prestaties van de Belgische topsporters. Basket-
bal, volleybal, tennis en ook autosport hebben een vaste digest-
rubriek. En elke week zit er een speciaal katern lifestyle in het 
magazine.

Vanaf 2012 krijgt de wielersport meer aandacht. Sport/Voetbal- 
magazine investeert in een extra dossier van 16 bladzijden. Het 
hele topseizoen lang.

Drie keer per jaar verschijnt Sport/Wielermagazine. Praktische 
bewaarnummers voor de liefhebbers van de wielersport. 
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 sPOrt is een MaatschaPPelijK FenOMeen,  

 het is ecOnOMie, het is geZOnDheiD, het is recht. 
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evelyne MOntOn // reDactieassistente rOyals Het magazine Royals volgt de actualiteit van de 
koningshuizen op de voet. Zo informeren we de lezers bijvoorbeeld over staatsbezoeken. We brengen ech-
ter ook achtergrondreportages en historische documenten of proberen de koninklijke trends dichter bij onze 
lezers te brengen in onze rubrieken 'Hofboetiek' en 'Vorstelijk Verrassend'. Doordat het team van Royals klein 
is, krijgen we de kans om op verschillende gebieden een rol te spelen. Als redactieassistent heb ik een geva-
rieerde job. Een groot deel van mijn tijd gaat uit naar fotoredactie. Daarbij wordt het actuele materiaal van 
persagentschappen gescreend, maar moet ik bijvoorbeeld ook zelf op zoek naar beeldmateriaal om artikels te 
illustreren. Op die manier spreken we soms heel wat bronnen aan om de juiste foto te bemachtigen. Af en toe 
pakken we uit met een exclusief interview of een exclusieve fotoreportage. Behalve de fotoredactie, behoren 
ook vertalingen (Royals verschijnt in het Nederlands en in het Frans) en de administratie tot mijn taken. 

PeoPle- en roYalTYmaGazINes 
Met klasse
Roularta publiceert maandelijks het magazine Royals in het 
Nederlands voor België en Nederland en in het Frans voor België 
en Frankrijk. Daarbovenop verschijnen jaarlijks zes extra edities. 
De wereld van de Europese vorstenhuizen wordt op de voet gevolgd.

Met Groupe Express-Roularta (GER) is Roularta ook uitgever van 
Point de Vue, een weekblad met een grote geschiedenis (meer dan 
60 jaar geleden ooit gelanceerd als nieuwsmagazine maar uitge-
groeid tot het belangrijkste Franse peoplemagazine voor de betere 
kringen). Point de Vue presenteert zich als een heus transgenera-
tioneel album waarin lezers elke week een exclusieve en boeiende 
hedendaagse wereld ontdekken met nieuws uit de showbusiness, 
cultuursector... 
In een maatschappij waar elke houvast verloren lijkt te gaan, is 
Point de Vue sterk verankerd in de tijdgeest en biedt het een ant-
woord op een behoefte aan authenticiteit en duurzaamheid, maar 
ook aan illusie, elegantie en ontspanning. Een magazine dat ele-
gantie en cultuur koppelt aan glamour en nieuwsgierigheid. 
Point de Vue heeft een belangrijke Belgische editie. 
Met zijn gespecialiseerde redactie (een aparte cel voor ieder Euro-
pees vorstenhuis) bereikt het weekblad een grote en stabiele lezers- 
kring in Frankrijk en een zeer wijde internationale verspreiding.

Télépro is al bijna 60 jaar de tv-gids voor het hele gezin. 
Télépro, sterk in overzichtelijke tv-roosters van meer dan 100 zen-
ders, heeft meer dan 125.000 betalende abonnees (waarvan 70% 
heel trouwe abonnees) en wordt wekelijks door 430.000 lezers 
gelezen. Het is bijgevolg de tweede Franstalige tv-gids.
De redactie helpt lezers die verdwalen in het oerwoud van pro-
gramma's bij hun keuze door elke dag een aantal films, sportpro-
gramma's, documentaires en andere reportages uit te lichten en 
een overzicht te geven van de hoogtepunten van de dag. Télépro 
geeft advies over uitzendingen die op internet bekeken kunnen 
worden, maakt een selectie uit de beschikbare videos-on-demand 
en onthult wat er zich achter de schermen van de televisie afspeelt.
Télépro neemt ook de rol van waarnemer en deelnemer van de 
maatschappij op zich. Zo beïnvloeden de grote themadossiers, 
waarvoor geput wordt uit de mening van een panel van duizenden 
lezers, regelmatig het denken van andere media.
Wekelijks biedt Télépro ook boekentips, praktische tuin- en deco-
ratieadviezen, uitgaanstips en kookrecepten. De programmagids 
volgt ook de grote trends op het gebied van technologie en con-
sumentenproducten en beantwoordt aan de werkelijke informatie- 
behoeften op het gebied van recht of gezondheid.
Télépro wordt uitgegeven door Belgomedia, een dochtermaat-
schappij van Bayard en Roularta Media Group.

Philip touché au cœur
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jan van DycK // hOOFDreDacteur FiscOlOOg en le FiscOlOgue Op 2 januari 1979 heb ik mijn 
eerste stappen in de uitgeverswereld gezet. Uitgeverij Biblo had toen nog een andere naam, en de banden 
met RMG waren los. Eind 1979 werd de fiscale nieuwsbrief ‘Fiscoloog’, en zijn Franstalige tegenhanger ‘le 
Fiscologue’ boven de doopvont gehouden. Enkele jaren later gebeurde hetzelfde met ‘Balans’ en ‘Bilan’, en 
met ‘Fiscoloog Internationaal’ en ‘le Fiscologue International’. In 1988 was het de beurt aan het prestigieuze 
‘Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap’. Tussendoor werd een reeks fiscaal-juridische boeken en 
dossiers gelanceerd, en werden met de regelmaat van een klok fiscale seminaries georganiseerd. Vandaag 
huizen we onder de brede koepel van RMG. Minder kleinschalig. Maar met des te meer mogelijkheden om een 
breed publiek te bereiken.

NIeuwsbrIeveN voor de fIscale, 
jurIdIsche en fInancIële wereld
Roularta geeft met uitgeverij Biblo een aantal gespecialiseerde 
periodieke publicaties uit.

Fiscoloog/le Fiscologue verschijnt wekelijks en biedt een com-
pleet overzicht van het fiscale nieuws, inclusief een webversie  
met zoekmogelijkheid in de archieven. Fiscoloog Internationaal/
le Fiscologue International doet hetzelfde, maar dan per maand 
en over de internationale fiscaliteit.

Balans/Bilan bericht twee keer per maand over het boekhoud- 
en ondernemingsrecht. Het Tijdschrift voor Rechtspersoon en  
Vennootschap (TRV) focust als juridisch vaktijdschrift acht keer 
per jaar op het vennootschaps- en rechtspersonenrecht. 
 

De Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren
heeft zopas een advies uitgebracht over de waar-
dering van een vordering op een vennootschap in
moeilijkheden ter gelegenheid van de inbreng
van deze vordering in het kapitaal van dezelfde
vennootschap (Advies 2012/01 van 20 januari
2012; zie www.ibr-ire.be).

Probleemstelling
Het probleem is in de doctrine al decennialang
bekend. Iemand heeft een schuldvordering op
een vennootschap in moeilijkheden, dikwijls de
vennootschap waarvan hij de voornaamste ven-
noot is en aan wie hij al geruime tijd voorschot-
ten toestaat om de verliezen op te vangen en een
faillissement te voorkomen. Om een sanering van
de toestand van de vennootschap te vergemakke-
lijken, verklaart hij zich uiteindelijk bereid zijn
schuldvordering niet meer op te eisen, maar ze
om te zetten in aandelen : de vennootschap zal
haar kapitaal verhogen, tegen inbreng van de
schuldvordering. 

Dan rijst de vraag tegen welke waarde de in te
brengen schuldvordering moet of mag worden
gewaardeerd. Is dat de nominale waarde ? Of
moet worden uitgegaan van de economische
waarde, vermits het toch gaat om een schuldvor-
dering op een vennootschap in moeilijkheden ?

De gevolgen van de waardering tegen nominale
of economische waarde zijn verschillend. De
omzetting van een schuldvordering in aandelen
heeft gunstige patrimoniale gevolgen voor de
andere vennoten en voor de andere schuldeisers,
zij het in geval van waardering tegen nominale
waarde wel minder dan in geval van waardering
tegen economische waarde (M. WYCKAERT,
Kapitaal in N.V. en B.V.B.A., Kalmthout, Biblo,
1995, nr. 149 met cijfervoorbeelden). 

De omzetting heeft ook verschillende fiscale
gevolgen. Bij inbreng tegen economische waarde
ontstaat er in beginsel belastbare winst ten belope
van het verschil tussen de nominale waarde en de
economische waarde van de omgezette vorde-

ring, in voorkomend geval onder voorbehoud van
de vrijstelling van artikel 48/1 WIB 1992; bij in -
breng tegen nominale waarde ontstaat er daaren-
tegen geen belastbare winst (J.-L. GODEFROIT,
“Le traitement fiscal des pertes”, JDF, 1982, 147).

Betwisting
Over het antwoord op de vraag of de inbreng van
een schuldvordering op een vennootschap in
moeilijkheden in het kapitaal van diezelfde ven-
nootschap moet of mag gebeuren tegen de eco-
nomische waarde of tegen de nominale waarde,
bestaat in de doctrine geen eensgezindheid.

� Volgens een eerste strekking, verdedigd door
MASSAGE, VAN OMMESLAGHE en VAN RYN,
moet de inbreng gebeuren tegen
werkelijke economische waarde.
De schuldvordering zou moeten
worden gewaardeerd aan de hand
van haar recuperatiemogelijkhe-
den. De inbreng tegen nominale
waarde in het geval van een
onderneming in moeilijkheden zou
bovendien een onterechte schijn van financieel
herstel van de inbrenggenietende vennootschap
kunnen veroorzaken.

� Volgens een tweede strekking, verdedigd door
VAN BRUYSTEGEM, KIRKPATRICK, KLEYNEN,
WYCKAERT en TESAURO, mag de schuldvorde-
ring tegen haar nominale waarde worden inge-
bracht. De waardering van de inbreng zou niet
moeten gebeuren vanuit een liquidatiestandpunt
ten overstaan van derden, maar zou mogen
gebeuren vanuit het standpunt van de vennoot-
schap waarin de inbreng wordt gedaan, op basis
van de goingconcernwaarde.

Deze tweede strekking, die van de waardering
tegen nominale waarde, lijkt de laatste jaren wel
overheersend te zijn geworden. Het meest over-
tuigende argument waarop deze strekking zich
kan beroepen, is wel dat de inbreng van de
schuldvordering hoe dan ook tot gevolg heeft dat
de schulden van de inbrenggenietende vennoot-
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luc Blyaert // hOOFDreDacteur Data news Als hoofdredacteur zoek je interactie, uiteraard met je 
medewerkers op de redactie, maar ook en vooral met je lezers. Die vinden je in het tijdschrift, maar eveneens 
en steeds meer via de website, nieuwsbrieven, tablets en smartphones, sociale media, video en events. Die 
interactie, met de mediatitel als ‘fil rouge’, leidt tot inzicht: waar, hoe en wanneer willen je lezers wat? En die 

‘wat’ staat dan voor nieuws, achtergrond, diepte, praktische tips en toch ook netwerking. Dat is de basis waarop 
de hoofdredacteur de krijtlijnen van zijn ‘mediazine’ tekent, bijwerkt en voortdurend aanpast. De informatie- en 
communicatietechnologie (ICT) evolueert immers enorm snel en heeft een steeds grotere impact, niet alleen 
op onze leefwereld, maar ook op de media. De hoofdredacteur moet die wijzigingen kunnen inschatten, in kaart 
brengen en vertalen in strategische beslissingen. En hij moet de ‘smoel’ van zijn medium zijn, aanwezig zijn 
waar de actie zich afspeelt, zowel intern als extern. Een eenzame job is dat niet… 

Industrie Technisch & Management (ITM) (N/F) is het maandblad 
voor de Belgische wereld van de industrie. Het bereikt via control-
led circulation de aankopers en decision makers in de industriële 
bedrijven. Alle bedrijven die aangesloten zijn bij Agoria, de belang-
rijkste vereniging van industriële ondernemingen, zijn automatisch 
geabonneerd. De redactie verzorgt ook een elektronische nieuws-
brief en een performante website.

Data News (N/F) is hét mediaplatform voor de Belgische ICT-
sector. Met een dagelijkse nieuwsbrief, een sterk informatieve 
website, een tweewekelijks magazine en kwartaalgidsen zowel in 
print als op iPad, iPhone en andere tablets, biedt het een twee-
talig totaalaanbod aan lezers en gebruikers. Data News, dat ook 
gretig inspeelt op de kracht van sociale media, staat in voor ruim 
20 procent van de online inkomsten van Roularta Media Group in 
België. De Data News ‘CIO of the Year’ en de ‘ICT Woman of the 
Year’ zijn inmiddels begrippen geworden. En het jaarlijkse event 
rond de ‘Data News Awards of Excellence’ is ongetwijfeld een van 
de grootste gala’s van de Europese ICT-sector. 

Grafisch Nieuws (GN) (N/F) is het vakblad van de grafische wereld. 
Daarnaast is er M&C Media & Communication voor specifieke 
aspecten van het grafische vak.

Al deze titels brengen jaarlijks een Top ranking van hun sector in 
samenwerking met Trends Top.
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 De inFOrMatie- en cOMMunicatietechnOlOgie (ict)  

 evOlueert enOrM snel en heeFt een steeDs  

 grOtere iMPact, niet alleen OP OnZe leeFwerelD,  

 Maar OOK OP De MeDia. 
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Ben hOuDMOnt // Directeur actuaMeDica De medische pers is een zeer specifieke biotoop. Ener-
zijds zijn er onze adverteerders, voornamelijk farmaceutische bedrijven. De farmaciebranche wordt vaak ver-
guisd, en ik kan mij ook wel voorstellen waarom. Zoals in alle sectoren zijn er wel eens uitschuivers en mis-
bruiken geweest, maar als het om de gezondheid van mensen gaat, krijgt dat uiteraard een ander perspectief. 
Maar daarbij gaat men te snel voorbij aan de enorme bijdrage die de farma-industrie heeft geleverd, en nog 
steeds levert, aan de verbetering van de volksgezondheid. Als we tegenwoordig vinden dat 80 jaar oud worden 
normaal is, dan hebben we dat grotendeels aan de farma-industrie te danken.
Anderzijds zijn er onze lezers, de zorgverstrekkers. Ook hier een fascinerende wereld van tegenstrijdigheden. 
De meeste van onze lezers, artsen, apothekers, tandartsen, zijn uitoefenaars van vrije beroepen. Maar tege-
lijkertijd zijn zij er zich van bewust dat zij, als behoeders van de volksgezondheid, een belangrijke sociale rol 
vervullen. Zelfstandigen dus, maar, in fine, grotendeels met overheidsgeld betaald.
In dit moeilijke speelveld uitgever mogen zijn is een schitterende uitdaging.

acTuamedIca: vakbladen voor  
de verschIllende MedIsche beroePen
ActuaMedica, uitgever van gespecialiseerde media voor de medi-
sche wereld, is een joint venture tussen Roularta Media Group en 
UBM.

Artsenkrant verschijnt tweemaal per week en gaat naar alle art-
sen in België.
Eenmaal per week wordt samen met een wisselend deel van de 
oplage van Artsenkrant een specifieke krant voor telkens een 
andere groep specialisten verstuurd onder blister: Cardiologen-
krant, Neurologenkrant, Reumatologenkrant, enz.
Dagelijks worden 30.000 artsen geïnformeerd via de e-letter e-Art-
senkrant. Daarenboven verschijnt er wekelijks een elektronische 
nieuwsbrief Cardiologie en om de 14 dagen e-brieven voor onco-
logen en diabetologen. Al deze informatie is ook terug te vinden op 
de website Artsenkrant.com.

Tijdens de belangrijke internationale congressen verzorgen wij 
geregeld nieuwsbrieven Live from waardoor de artsen die het 
congres niet konden bijwonen over de belangrijkste feiten geïnfor-
meerd worden. 

De Tandarts bereikt om de 14 dagen alle tandartsen.
De Apotheker bereikt om de 14 dagen alle apothekers.
Zesmaal per jaar wordt Belgian Oncology News verspreid bij alle 
artsen die betrokken zijn bij de behandeling van kanker.

MD News, het blad van UNAMEC, de bedrijfsvereniging voor de 
bedrijven uit de sector van de medische hulpmiddelen, informeert 
de medische wereld zesmaal per jaar over de belangrijkste ver-
nieuwingen in de sector.

Tweemaal per jaar wordt het compendium van geneesmiddelen 
Medex-Medasso verspreid bij zowel huisartsen als specialisten. 

ActuaMedica verzorgt tevens de publiciteitsregie van Prescribe, 
de in België meest gebruikte voorschrijfsoftware, uitgegeven door 
MediBridge.

Skiën in Saas-Fee... Blz. 14
BELGIË - BELGIQUE
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De Apotheker 
wenst u 

een fantastisch 
2012!

www.deapotheker.be

Medisch rekenen
Om verantwoord met geneesmidde-

len om te gaan, moet je goed kun-

nen rekenen, anders kunnen de ge-

volgen catastrofaal zijn. De kennis

van het medisch rekenen is 

momenteel echter ondermaats. 

Om die reden sloegen de VDAB en

het Universitair Ziekenhuis Gent de

handen in elkaar en stelden een 

e-learningprogramma op punt.

4

Dag van de Zorg
Op 18 maart zetten ziekenhuizen,

woonzorgcentra en zorg- en wel-

zijnsorganisaties, als eindpunt van

een drie weken durende campagne,

hun deuren open voor het grote pu-

bliek. Op die manier hopen de ini-

tiatiefnemers de zorg- en welzijns-

sector op een positieve manier in

het nieuws te brengen en nieuwe

medewerkers aan te trekken.

6

Paardenmiddelen
Er blijven nog steeds heel wat 

vragen over de geschikte behande-

lingen van allerlei paardenleed. Wij

bieden u een antwoord op de meest

gestelde vragen.

8

De ouder wordende huid
Onder invloed van allerlei factoren

verandert onze huid sowieso 

naarmate we ouder worden. Maar 

er bestaan tal van middelen 

om onze huid in een optimale 

conditie te houden.

12

D
e apothekers, hun koepelorganisaties en
de koepelorganisaties van de artsen wa-
ren er in december allesbehalve gelukkig

mee. In het regeerakkoord werden een aantal
ingrepen aangekondigd die bij apothekers noch
artsen op veel genade konden rekenen. Een van
de belangrijkste aankondigingen was toen dat,
bij een voorschrift op stofnaam (VOS), de apo-
theker verplicht zou worden om het goedkoop-
ste geneesmiddel af te leveren. Onlosmakelijk
daarmee verbonden werd toen ook gesteld dat
de apotheker elke acute behandeling met een
antibioticum of een antimycoticum zou moeten
behandelen als een voorschrift op stofnaam.
Meer nog: de apotheker zou bij dit soort voor-
schriften altijd het goedkoopste middel moeten
afleveren.

Onmiddellijk werden de wapens in stelling ge-
bracht. Apothekers en artsen brachten samen
een persbericht uit waarin ze wezen op het on-
aanvaardbare van deze maatregel. Filip Babylon

(voorzitter van APB) trok naar het kabinet-Onke-
linx om zijn grieven op tafel te leggen en een
meer haalbare overeenkomst uit de brand te
slepen. Het kabinet heeft hem verzekerd dat er
over vrijwel alles kan gesproken worden, maar
dat aan het besparingsbedrag op zich en aan de
bijdrage van de patiënt niet kan getornd worden.

Voorontwerp
Toch is er tijdens de laatste ministerraad van
2011 nog gestemd over het voorontwerp van
wet, ingediend door minister Onkelinx. “Het
waren dringende maatregelen die moesten
genomen worden om het regeerakkoord uit te
voeren. Anders zou het onmogelijk zijn om die
al voor 1 maart 2012 van kracht te laten zijn”,
zegt het kabinet. De ministerraad heeft het
voorontwerp dan ook goedgekeurd. En hoe-
zeer de apothekers en artsen ook op tafel heb-
ben geslagen, het staat eigenlijk vast. De apo-
theker zal elke acute behandeling met een an-
tibioticum of een antimycoticum kunnen be-

handelen als een VOS, met uitzondering als
de arts eist dat zijn voorschrift om grondige
reden (bijv. allergie) strikt wordt gevolgd. De
apotheker moet bovendien het goedkoopste
geneesmiddel afleveren om aan de terugbeta-
lingsregels te voldoen.

Prijsverlaging
Geneesmiddelen van categorie A die binnenko-
men in de referentieterugbetaling, zullen veel
lager van prijs moeten zijn dan voorheen (41%
in plaats van 31%). Na vier jaar in de referentie-
terugbetaling worden ze nog goedkoper (7% in
plaats van 5,5%). Wat de rusthuizen betreft kun-
nen er bijzondere terugbetalingsregels worden
ingesteld, onder meer bij aflevering van indivi-
duele dosis. Bij een verplichte prijsdaling wordt
de mogelijkheid om een contract af te sluiten
met een farmaceutisch bedrijf, verruimd. Prijs-
verhogingen van geneesmiddelen worden ge-
blokkeerd, tenzij er een gegronde sanitaire re-
den is.  ◆ Zie blz. 3

Apothekers en artsen waren het voor een keer (ont)roerend met elkaar eens toen eind vorig jaar uit het regeerakkoord bleek dat 
antibiotica altijd op stofnaam zou verstrekt worden. Ze werden daarin ook gesteund door FeBelGen en – zij het iets minder heftig –
door pharma.be. Onkelinx liet het protest niet aan haar hart komen en sloot 2011 af door in de ministerraad haar voorontwerp van
wet te laten goedkeuren.  | Désirée De Poot

Dringende bepalingen al gestemd
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De Tandarts
wenst u 

een fantastisch 
2012!

www.de-tandarts.be
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Tandarts
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Tandartsen aan het fornuis, op initiatief van Septodont en Miele > p. 16

Extractie wijsheidstanden
De dood van twee Amerikaanse ado-
lescenten vorig jaar na een extractie
van wijsheidstanden zorgen aan de
overkant van de Atlantische Oceaan
voor een heuse polemiek.

4

Een verfrissend DOMA-
najaarscongres
Voor hun laatste activiteit van 2011 kon
Doma (Dental Office Management
 Academy) rekenen op een mooie
 opkomst. Een bonte mengeling van
tandartsen, tandartsassistentes en in
mindere mate labo’s en industrie
 kwamen af op het najaarscongres. Het
programma bood de ideale mix van
 juridisch en communicatief advies.

6

Functioneel én esthetisch
Na 10 jaar praktijk voeren in Brussel wil
deze practicus het gebruik van zijn be-
schikbare ruimte van 160m² optimali-
seren. Doel van de verandering is het
creëren van een functionele, professio-
nele werkruimte in een esthetisch,
comfortabel en hedendaags kader.

8 - 9

ADF 2011 – 
Het welzijn van de
patiënt
Eerste deel van de syn-
these van dit congres.

10 – 12 - 13

Elf innovatieve producten werden
weerhouden voor de innovatieprijs
2011 van de ADF.

14 – 15

Een primeur, 
getekend Septodont en Miele
De belangstelling voor de eerste ‘culi-
naire workshop’, die Septodont organi-
seerde in samenwerking met Miele,
was groot. We spreken hier dan ook
over een primeur voor de Belgische
dentale sector. De twee grootspelers
verenigden hun krachten om hun inno-
vatieve producten op een originele
manier voor te stellen.

16

N
ederlandse tandartsen, orthodontisten,
mondhygiënisten en tandprothetici
kunnen vanaf 1 januari zelf hun tarieven

bepalen. De maatregel die door alle betrokken
partijen – overheden, tandartsen, zorgverzeke-
raars en patiëntenverenigingen – werd afge-
sproken, kadert in een proefproject dat twee
jaar zal duren. Na twee jaar volgt een evaluatie
van dit project, waarbij alle belanghebbenden
de rekening zullen maken en kijken wat de in-
vloed van de ‘vrije markt’ is op de diverse bud-
getten. Het is de bedoeling dat de vrije tarieven
de concurrentie aanzwengelen en zo het finan-
ciële kostenplaatje naar beneden halen. En net
daarover is er nu al discussie.

Begin december besloten enkele kranten al om
bij de tandartsen te polsen naar de oude en de
nieuwe tarieven. Dat leverde een stortvloed aan
artikelen op, maar slechts één constante: een

stijgende trend. Sommige kranten spraken van
5%, andere journalisten beweerden een verho-
ging van 20% te bespeuren. Een stijging van de
tarieven treft de patiënt, omdat zorgverzeke-
raars vanaf 1 januari hun eigen maximumtarie-
ven voor de behandelingen hebben opgesteld,
waardoor het ‘remgeld’ behoorlijk kan oplopen.

Reacties
De tendentieuze en veelal eenzijdige berichtge-
ving veroorzaakte een storm van kritiek, vooral
vanuit de hoek van de patiënten die nu op zoek
moeten naar een goedkopere tandarts die aan
een tarief werkt dat het dichtst het terugbetaal-
de bedrag benadert. Ook de Nederlandse Zorg-
autoriteit (NZa), die voor de minister van 
Gezondheid de marktontwikkelingen moet 
monitoren, liet van zich horen: “Uit een eerste
prijspeiling blijkt dat de meeste tandartsen hun
tarieven hebben aangesloten bij de prijzen die
vroeger van kracht waren. Er zijn slechts enkele

aanbieders die hogere of veel lagere tarieven
hanteren.” De analyse gebeurde op basis van de
prijslijst van 247 tandartsen.

De sussende woorden van de NZa moeten trou-
wens met een grove korrel zout worden geno-
men. In een persbericht liet de NZa weten “dat
de NZa aan deze eerste prijspeiling echter nog
geen conclusies verbindt. Prijzen kunnen name-
lijk gedurende het hele jaar nog veranderen
omdat zorgverleners hun prijslijst tussentijds
mogen aanpassen.” De NZa geeft verder mee
op regelmatige tijdstippen in het jaar een prijs-
peiling en -analyse uit te voeren en dit ook
openbaar te maken. Ook de NMT, de grootste
beroepsvereniging van de Nederlandse tandart-
sen, is niet opgezet met de commotie en de
mediastorm rond de vrije tarieven. “De bewerin-
gen over hoge tandartstarieven zijn onjuist en
misleidend”, aldus een persbericht.  ◆ Meer over
de NMT-reactie op pagina 3.

Per 1 januari laatstleden mogen de Nederlandse tandartsen volledig vrij hun tarieven
bepalen. Het nieuwe jaar was nog niet aangebroken of verschillende media spraken al
over sterke prijsstijgingen. Zowel de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) als de beroeps -
vereniging Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT)
weerleggen dit. | David Desmet

Commotie rond vrije tarieven
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Tandartsen zamelen gouden kronen in voor Rode Kruis
Nederlandse tandartsen hebben vorig jaar – opnieuw – een record aan gouden kronen verzameld, voor een totaal
bedrag van maar liefst 250.771 euro. De opbrengst gaat naar het Nederlandse Rode Kruis voor de talrijke hiv- en
aidsprojecten die het ondersteunt.
De inzamelactie, in samenwerking met Dentsply Benelux, loopt al 20 jaar en stapelt het ene record na het andere op.
In de eerste jaren van de actie bedroeg het ingezamelde bedrag ‘slechts’ 36.000 euro. Naast tandartsen mogen ook
tandtechnici hun steentje bijdragen en edelmetaalresten inzamelen.
De samenwerking van Dentsply Benelux is er niet alleen om het aantal deelnemende tandartsen aanzienlijk uit te
breiden. Dentsply Benelux ondersteunt ook de hulpverlening van het Rode Kruis door het kostbare raffinageproces
van het oude goud heel belangeloos te verzorgen.  D.D.
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 als we tegenwOOrDig vinDen Dat 80 jaar  

 OuD wOrDen nOrMaal is, Dan heBBen we Dat  

 grOtenDeels aan De FarMa-inDustrie te DanKen. 
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lut Maertens // internal sales reKruteringscOMMunicatie Bij internal sales hebben we één 
doel: onze klanten oplossingen aanreiken en hulp bieden bij hun zoektocht naar dé geschikte kandidaat. Van 
de bakker en de slager om de hoek over de kmo tot het agentschap: ieder kan bij ons terecht. Boven op de 
vertrouwde printadvertenties in onze kranten en magazines wint de onlineadvertentie steeds meer aan belang 
en daar spelen we met Streekpersoneel.be en onze nichesites voortdurend op in.
In ondersteuning van onze collega-accountmanagers helpen wij bij internal sales Noord, Oost en West de klant 
met veel plezier verder via telefoon of mail… en dit altijd met een glimlach.

40 | WOENSDAG 28 MAART 2012 destreekkrant.be

De mening van Wim Weet-
jens, presentator van De
Vroege op Nostalgie : “Onze
loonkost is hoger dan die in al
onze buurlanden. De belastin-
gen op arbeid moéten absoluut
naar beneden, net zoals de uit-

gaven van de overheid. Als in-
tussen één derde van de actieve
bevolking rechtstreeks voor de
overheid werkt, lijkt mij dit een
ongezonde situatie. De oplos-
sing is evident : de loonkosten
moeten omlaag, de participa-
tiegraad omhoog.”

“Het alibi van de hoge produc-
tiviteit kan niet langer worden
gebruikt om hoge loonkosten

te verantwoorden. Loonkosten
naar beneden betekent geens-
zins dat het netto-inkomen van
de actieve en productieve Belg
moet dalen, daar leveren lan-
den als bijvoorbeeld Ierland,
Nederland en de VS dagelijks
het bewijs van. Alleen op die
manier zullen buitenlandse in-
vesteerders weer voor ons land
kiezen.” 

(MvdF/foto grf)

“Liefst 1 op 3 werkt voor de overheid”
VRAAG VAN VANDAAG : 

Moeten de loonlasten in ons
land naar beneden ?

Dinsdag 8.30 uur. Ik zet de kin-
deren af op school en rijd naar
mijn werk. Mijn mail heb ik al ge-
checkt via mijn gsm. In de auto
doe ik enkele telefoontjes. Van-
daag heb ik afspraken op twee lo-
caties : in Genk en in het vlakbij
gelegen Winterslag. Het bedrijf is
350.000m² groot en telt 4 locaties
in Limburg. Verplaatsingen ho-
ren er dus sowieso bij. Tussen de
afspraken door loop ik regelmatig
eens door de hallen om met de
werknemers te praten. De logis-
tieke tak telt 450 arbeiders en 80
bedienden. 
Dinsdag 9 uur. Op het werk.
Agenda bekijken, mails lezen en
files opvolgen.
Dinsdag 10 uur. Meeting over

ons automatiseringsproject. We
introduceren een nieuw systeem
in onze magazijnen, maar dan
moeten we nog een aantal risico’s
uitsluiten. Hoe weet een machine
bijvoorbeeld wat rond hem ge-
beurt ? Twee testweken moeten
uitsluitsel brengen.
Dinsdag 11 uur. Twee meetings
op hetzelfde moment. We bespre-
ken de tarievenformule voor een
klant. Simultaan bekijk ik de in-
tentieverklaring van een andere
klant. 
Dinsdag 11.45 uur. Conference
call met Groot-Brittannië, waar
we een nieuw contract willen af-
sluiten. 
Dinsdag 12 uur. Meeting over
Ecolab, een bedrijf in reinigings-

producten en een goeie klant. 
Dinsdag 15 uur. Projectbespre-
king met ons team. Hoe kunnen
we de stock efficiënter verwer-
ken ? Aansluitend zit ik samen
met mijn baas, Gert Bervoets, een
van de drie managing directors.
Tijdens dit wekelijkse overleg
springen regelmatig collega’s bin-

nen om ons te informeren of om
beslissingen te vernemen. 
Dinsdag 17 uur. Een laatste ver-
gadering over systeemvalidatie. 
Dinsdag 19 uur. Meestal eindigt
mijn werkdag hier, maar vandaag
staat er nog een diner met een
klant op het programma. 

(cm/foto ev)

“350.000 m² opslagruimte onder mijn hoede”
De werkdag van Salvatore Napolitane, logistiek manager bij H. Essers in Limburg

Salvatore Napolitano is business unit manager logistics Lim-
burg bij H. Essers, een groot familiebedrijf actief in de logistie-
ke en transportsector. Hij is verantwoordelijk voor 350.000 m²
opslagruimte, verspreid over vier locaties. “Een voetbalveld is
5.000 vierkante meter, dus reken maar uit hoeveel palletten
we elke dag behandelen.” H. Essers stelt in totaal 3.000 man
tewerk en behaalde in 2011 een omzet van 365 miljoen euro. 

Salvatore Napolitane van H. Essers, gespecialiseerd in logistiek en
transport. 

Op een zomerse vakantiedag zou je liefst om zes
uur uit de veren springen; op een druilerige
maandag blijf je totaal willoos aan je matras
kleven. Met deze tips sta je iedere dag te pope-
len om op te staan.

1 Zorg dat je iets hebt om naar uit te kij-
ken : een leuk magazine, een nieuwe app

op je iPad, andere ontbijtgranen… 

2 Ga op tijd slapen. Het lijkt de logica zelve
maar toch vergeten we het al te vaak : om

’s morgens fris en monter uit de veren te kun-
nen, ga je ’s avonds best tijdig onder de wol.

3 Eet gezond. Wanneer je dat niet doet, be-
last je vitale organen en een typisch symp-

toom daarvan is, jawel, vermoeidheid. 

4 Breng vaste ankerpunten aan in je leven,
ook op werkdagen. Start de dag met een

kopje koffie, ga dagelijks langs bij je favoriete
collega en lunch wekelijks buiten kantoor.

5 Verander het verschrikkelijke geratel
van je wekker. Wat denk je bijvoorbeeld

van het ’Wake-Up Light’ van Philips dat heel
gradueel licht in de kamer genereert, gevolgd
door kwetterende vogeltjes ?

6 Een instrument dat jouw energie recht-
streeks beïnvloedt is... jouw neus. Voorzie

bijvoorbeeld een verstuiver met timer in de
slaapkamer en doe er etherische olie in. 

7 Rek jezelf uit. Je zal merken dat je li-
chaam automatisch dieper gaat ademha-

len, waardoor je spieren meer zuurstof krijgen
en je je fitter voelt. (pd/foto grf)

7x met veel
plezier uit bed

Welltex NV in Kuurne maakt deel uit van de Hifferman Groep, een familiaal geleide Belgische groep met 120 medewerkers. Welltex en 
zusterbedrijf Aquatex in het Antwerpse zijn actief in de ontwikkeling, verkoop en installatie van wellnessinrichtingen (sauna’s, stoombaden, 
whirpools, infraroodcabines, douches, ...) en zwembaden van topkwaliteit zowel voor de privé als voor de professionele markt.

INSTALLATEUR
Je zorgt voor de montage en inwerkingstelling van saunakachels, stoomgeneratoren en zwembadtechnieken. Je staat ook in voor de 
technische voorbereiding en montage van de sturingen en aansluitingen voor douches, geurverdelers, sterrenhemels, … Je werkt over heel 
België maar in verhouding wel meer in regio West-Vlaanderen en Antwerpen.

Proel :
Je hebt een diploma elektriciteit en beschikt over een ruime werkervaring als installateur. Je bent ook onderlegd in sanitaire aansluitingen. 
Gestructureerd kunnen werken is een must. Elke klant, zowel Nederlands- als Franstalig, wordt geholpen met de glimlach. Service en perfecte 
afwerking zijn onze topprioriteiten.
 

SCHRIJNWERKER
Je zorgt voor de fabricatie van maatsauna’s en dit zowel voor de particuliere klant als voor grote wellnessprojecten. Je werkt voornamelijk in 
ons atelier maar een dagje montage behoort ook tot uw takenpakket.

Proel :
Je hebt een diploma schrijnwerker en beschikt over een ruime werkervaring. Teamspirit en verantwoordelijkheidszin zijn een must. 
Resultaatgericht kunnen werken met oog voor detail.

ONS AANBOD
Voor beide functies bieden we de mogelijkheid al je talenten aan bod te laten komen. We geven je degelijke tools en een aantrekkelijke verloning.

Interesse? 
Bel of schrijf ons : Welltex NV, att. Hilde D’hondt, Brugsesteenweg 387, 8520 Kuurne, 056/73 00 00 of mail je cv aan hilde.dhondt@relex.be. Bezoek onze website www.relex.be

 DRINGEND GEZOCHT

 Jobs Bel of mail voor uw advertentie naar:         Tel. 051 26 67 87  Fax 051 26 63 18  E-mail: rrs.west@roularta.be

roularTa recruITmeNT soluTIoNs: 
voor starters en carrIèreMakers
Roularta is heel actief op het vlak van human resources.

In Frankrijk organiseert Job Rencontres een groot aantal jobbeur-
zen in Parijs en in de grote Franse steden.

Een geïntegreerde regie zorgt voor de rubriek Réussir in L’Express 
in combinatie met A Nous (Paris, Lille, Lyon, Marseille).

In België bereikt ChallengeZ de hoger opgeleide profielen via 
een combinatie van print (Knack, Trends, Le Vif/L'Express en 
Trends-Tendances), online (internet en nieuwsbrieven) en televisie 
(Kanaal Z/Canal Z). In Nederlandstalig België is Roularta marktlei-
der op de regionale markt in print en online met Streekpersoneel 
via De Streekkrant, De Zondag, Streekpersoneel.be en Krant van 
West-Vlaanderen.

De carrièregidsen GO Startersgids (voor pas afgestudeerden) en 
Knack Carrièregids presenteren de carrièremogelijkheden bij de 
grote Belgische werkgevers, ook online op Go.be.

In Frankrijk is L’Etudiant de uitgever van Le Guide des Entreprises 
qui Recrutent.

Voor ingenieurs, medici en IT-professionals heeft Roularta verschil-
lende websites zoals datanewsjobs.be, medicajobs.be, distrijob.be, 
ingenieurjobs.be.

AA mmm bb i t i ooo nnn  nnn eee vvv ee rr  ss l e eee pp s
ss u rrr ff  tt oo  c hhh aa l ll e nnn g eee zzz . bb e

““BBEEDDDRRIIJVEEENN KKOOOPEEENN NNNUUU EEEERRRDDDERR KKKLEEINNEE WWWWAGGEENNNSS””

Timothy Haveaux werkt als sales 
advisor bij de Audi-concessie van 
d’Ieteren in Vilvoorde. Merkt hij 
veranderingen in het aankoopge-
drag van de Belg nu de regering 
nieuwe fi scale regels heeft opge-
steld voor bedrijfswagens? 
KATIA GROSEMANS

Hoe lang doe je dit werk al?
“Ik werk hier sinds november 2010. Ik 
kom eigenlijk uit de media. Ik werkte bij 
RTL-TVI in de commerciële afdeling. Ik 
verkocht advertentieruimte in de autobla-
den. De link met de autowereld was er 
dus al. Auto’s zijn een passie voor mij. Ik 
zocht een nieuwe uitdaging en de keuze 
was snel gemaakt.”

Wat houdt je werk precies in? 
“Ik heb geen vaste planning. Ik ben afhan-
kelijk van de fl ow in de concessie. Het 
belangrijkste is dat we de klanten een 
zo perfect mogelijke ontvangst geven 
op ieder moment van de dag. Je moet 
ook een goede productkennis hebben. 

Je klant heeft heel uiteenlopende vragen 
en verwacht een antwoord van jou. Dat 
is het grootste deel van mijn takenpak-
ket. Ik beheer ook nog andere dingen: 
contacten met leasingmaatschappijen, 
offertes, stockbeheer, wagens bestellen, 
navolging, nalevering… Wij zijn het uit-
hangbord van de concessie.” 

Welke competenties en vaardigheden 
zijn belangrijk voor een sales advisor? 

“In de sales moet je bovenal luistervaar-
dig, kalm en stressbestendig zijn. Ook 
organisatorisch moet je sterk zijn. Je hebt 
geen vaste planning maar alles moet 
rond geraken. Bij de verkoop van een 
wagen komt heel wat administratief werk 
kijken. Wie mensenschuw is, begint er 
best niet aan. Als verkoper moet je so-
ciaal zijn en een vlotte babbel hebben. 
En je moet polyvalent zijn. Ik ga naar de 
keuring met wagens, doe expertises van 
wagens. Mijn verloning hangt deels af 
van mijn verkoopcijfers. Gedrevenheid is 
dus ook belangrijk.”

“Het diploma op zich is minder van 
belang. Het is enkel een visitekaartje 
en opent de eerste deur, maar is geen 
garantie op succes als verkoper. Voor 
deze job zijn er zware selectiecriteria en 
een zwaar assessment, daar kom je door 
of niet. Ik heb een diploma marketing en 
daarna heb ik handelswetenschappen 
gedaan. Maar nogmaals, een diploma 
maakt van jou geen topverkoper in de 
autowereld.”

Hoe gaat het met de automarkt 
vandaag? Hebben de recente 
regeringsbeslissingen invloed op het 
aankoopgedrag?

“We zijn eind januari, maar het is te 
moeilijk te zeggen hoe het nu staat. We 

voelen dat in de automarkt grote ondui-
delijkheid leeft. We weten nog steeds 
niet hoe de nieuwe taxatie er precies zal 
uitzien. De wet is goedgekeurd, maar 
de uitvoeringsmaatregelen zijn nog 
niet gepubliceerd. De mensen wachten 
wat af, wijzigen hun aankoop met de 
nieuwe regels in het achterhoofd.”

“We zien wel een downsizing van 
bepaalde wagens. Mensen zijn geneigd 
om minder opties te nemen, want alles 
wordt in de catalogusprijs opgenomen 
en daarop wordt de nieuwe taks bere-
kend. De regering moet een duidelijk 
signaal geven. Ze zijn de markt aan 
het vertragen. Dat is niet goed voor ons, 
maar ook niet voor hen.”

Hoe was het autosalon?
“Wij hebben een heel goed salon gelo-
pen. De negatieve berichten in de media 
na afl oop van het salon gelden niet voor 
Vilvoorde of voor de andere concessies 
van d’Ieteren. Het autosalon is en blijft 
voor de autosector een belangrijk iets. 
Op twee tot drie maanden halen we 30 
tot 40 procent van ons cijfer. Wij zijn 
dan 7/7 dagen open.”

DOSSIER SALES & MARKETING

“De regering moet een 
duidelijk signaal geven. 
Ze zijn de automarkt 

aan het vertragen. Dat 
is niet goed voor ons, 

maar ook niet voor hen.”

Timothy Haveaux, sales advisor bij de Audi-
concessie van d’Ieteren in Vilvoorde. 
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Ben herreMans // hOOFDreDacteur custOM MeDia Als hoofdredacteur van Roularta Custom Media 
leid en begeleid ik de realisatie van magazines in opdracht van derden. Bij Roularta Custom Media maken we 
zowel print- als digitale magazines voor tal van klanten: bedrijven, banken, ziekenfondsen, humanitaire orga-
nisaties, overheidsinstanties, tot en met andere afdelingen van de groep Roularta. Die realisatie verzorgen we 
van A tot Z: van het aanreiken van suggesties voor content, over tekst- en fotomanagement en lay-out, tot en 
met druk en distributie. Voor nieuwe klanten ontwikkel ik magazineconcepten en ik bied ze communicatiestra-
tegische adviezen aan. In mijn 25-jarige Roularta-traject ben ik geëvolueerd van journalist en eindredacteur tot 
hoofdredacteur en magazinemaker. 

roularTa cusTom medIa: 
custoM MagazInes van a tot z
Roularta Custom Media is gespecialiseerd in het maken van 
magazines en nieuwsbrieven in print, online en op tablets.

Roularta Custom Media zorgt voor een totaalaanpak: van concept 
over lay-out, redactie en realisatie tot en met druk en verzending 
van de publicatie.

Het team van Roularta Custom Media kan altijd rekenen op de 
medewerking van de verschillende Roularta-divisies die elk over 
interessante netwerken van journalistieke en artistieke medewer-
kers beschikken.

Roularta Custom Media beschikt – dankzij de synergie met een 
grote uitgeversgroep – over de sterkste troeven om topkwaliteit te 
leveren tegen de laagste prijs.

CULTUURSAMENLEVINGWETENSCHAPSPORT

nationale loterij

Samen  
creëren we 

kansen

BMW Magazine 2 . 2011  
EUR 8,– 

TWEE KARAKTERS,
   ZELFDE GENEN

NIEUWE BMW 1 REEKS

B M W i 3 C O N C E P T E N B M W i 8 C O N C E P T:K L A A R VO O R D E M O B I L I T E I T VA N M O RG E N . 

B M W i

B
M

W
m

agazine   2 2011   E
D

ITIE
 B

E
LG

IE
 - LU

X
E

M
B

U
R

G

HARDE VLOEREN • VERLICHTING • INBRAAKBEVEILIGING • UIT IN BRUGGE

HOUSE 
& HOME

CHARMANT LANDHUIS

EEN PLEK 
VAN RUST 
EN STILTE

HOH
HOUSE&HOME 

 NAJAAR 2011 / HET LIFESTYLEMAGAZINE VAN DEWAELE | VASTGOED & ADVIES

2

J A A R G A N G  1  -  O K T O B E R  2 0 1 1

Opendeurdagen
zaterdag 29 oktober de hele dag

zondag 30 oktober van 10 tot 18 uur
maandag 31 oktober de hele dag

  

Actieboek om puur 
te genietenSTANDAARD

BOEKHANDEL
MAGAZINE 07

Doe mee aan 
onze grote 
kleurwedstrijd 
met supertoff e 
prijzenpot!
pag. 15-18

Kooktips à volonté
pag. 30-32

Pascale 
Naessens’ 
Mijn Pure 
Keuken 2      
VAN 24,99 EUR 
VOOR 20 EUR     
Kijk snel
op pag. 2! 

  

Actieboek 
te g

Pa
Na
Mi
Ke
VAN
VOO
Kijk
opooooooooo  p

j

Het beste van
Studio 100
pag. 25

Analyses
F I N A N C I E E L  &  L I F E S T Y L E  M A G A Z I N E

01
OKTOBER 2011

EEN ECONOMIE IN 3D: 
DEBTS, DEFICITS AND DEMOCRACY

JÉRÔME TRUYENS: ONZE MAN VOOR 
DE OLYMPISCHE SPELEN VAN 2012

HET BELGISCH HOCKEY 
VIERT HOOGTIJ

FINANCIEEL ADVIES BIJ PUILAETCO DEWAAY: 
VOLLEDIG EN HELEMAAL OP UW MAAT

HET OPTIMALE PLAN 
VOOR UW VERMOGEN

A
N

A
LY

S
E

S
 01

P
U

ILA
E

TC
O

 D
E

W
A

A
Y

 P
R

IV
A

TE
 B

A
N

K
E

R
S

2011/O
K

TO
B

E
R Weliswaar.be

JUNI - JUL I  2011 -  NR.100W E L Z I J N S -  E N  G E ZO N D H E I D S M AGA Z I N E  VO O R  V L A A N D E R E N

HET WELZIJN VAN DE VLAMING

IN 100 PORTRETTEN

NR. 100 - DUBBELDIK JUBILEUMNUMMER

 Bij rOularta custOM MeDia MaKen we ZOwel Print-  

 als Digitale MagaZines vOOr tal van Klanten. 

 JAARVERSLAG 2011 ROULARTA MEDIA GROUP  MagaZines BelgiË \\ 39 



 40 // MagaZines BelgiË  JAARVERSLAG 2011 ROULARTA MEDIA GROUP

ilse De schutter // DirectOr research & cOMMunicatie Samen met mijn team sta ik in voor de 
marketing en communicatie naar de nationale reclamemarkt. Ik waak erover dat alle communicatie beant-
woordt aan de gekozen strategie en huisstijl. Zo introduceerden we in 2011 voor Roularta Media de nieuwe 
baseline 'Attention Guaranteed', verwijzend naar de aandacht die lezers, kijkers en surfers hebben voor onze 
zeer kwalitatieve media.
Op researchvlak ondersteunen we de nationale salesteams met commerciële argumentatie aan de hand van 
diverse studies die het bereik en het profiel van onze mediaconsumenten in kaart brengen.
Door deze twee activiteiten in één afdeling te centraliseren, kunnen we een coherent marketingbeleid uitwer-
ken waarbij research en communicatie perfect op elkaar zijn afgestemd. Onze afdeling werd in 2011 ook uitge-
breid waardoor ook andere businessunits zoals Roularta Local Media een beroep op ons doen.

360°-sTraTeGIe: 
een MultIMedIale aanPak
Rond de mediamerken van Roularta Media Group zijn tal van 
nieuwe initiatieven gegroeid.

Roularta Media Research 
Roularta voert enquêtes voor de redacties en voor adverteerders. 
Performante software maakt het mogelijk om op grote schaal 
online onderzoek te voeren via zeer grote panels van consumenten 
of selectievere panels (tot en met de CEO’s van de grootste Belgi-
sche bedrijven).
Deelname aan de polls kan gestimuleerd worden via communica-
tie in de print, op het internet en op televisie via Kanaal Z/Canal Z.

Roularta Seminars 
De resultaten van een onderzoek kunnen gepresenteerd worden op 
een seminar. Roularta Seminars organiseert maandelijks Trends 
lezers-rendez-vous, Trends CEO Summits, Knack/Le Vif Weekend 
Future Summits enz.

Roularta Events 
Een campagne kan gelinkt worden aan een partnership met een 
van de grote events die Roularta organiseert.
De verschillende magazines van Roularta organiseren events 
en awards die zorgen voor jaarlijkse top-rendez-vous. Het event 
‘Trends Gazellen’ brengt de snelst groeiende ondernemingen van 
elke provincie bijeen. De ‘Trends Manager van het Jaar’ wordt al 
27 jaar georganiseerd.
De Data News Awards, de Cash Awards voor de beste fonds- 
beheerders, de ITM Awards enz. zijn elk op hun terrein jaarlijkse 
hoogtepunten.

Ideeënfabriek/Fabrique à Idées werd in 2011 opgericht als crea-
tieve cel die 360°-projecten op maat uitwerkt voor adverteerders.

Boeken 
Een campagne kan ook bekroond worden met een boek.
Roularta publiceert jaarlijks in België een vijftigtal boeken bestemd 
voor de doelgroepen van de Roularta-magazines. 
In Frankrijk is zowel L’Express/L’Expansion als L’Etudiant uitgever 
van verschillende reeksen van praktische boeken voor onderne-
mende en studerende mensen. Voor elke richting, voor elk beroep 
is er een gespecialiseerde uitgave die geregeld wordt geactuali-
seerd.

Media Club is de lezersservice van Roularta die online boeken, cd’s 
en dvd’s aanbiedt tegen voordeelprijzen. Wekelijks is er bij Knack 
en Le Vif/L’Express een speciale exclusieve aanbieding.

 De Baseline ‘attentiOn  

 guaranteeD' verwijst naar  

 De aanDacht Die leZers, KijKers  

 en surFers heBBen vOOr OnZe  

 Zeer Kwalitatieve MeDia. 
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jOKe vanlauwe // e-cOMMerce line extensiOns De afdeling Line Extensions draait ondertussen als 
een geoliede machine. De voorbije jaren slaagden mijn collega’s erin om een sterke relatie met de lezers op te 
bouwen via promotiecampagnes in print, op radio en tv . Die campagnes resulteerden in de verkoop van boeken, 
magabooks, dvd’s, cd’s, reizen en wijn. 
Wij zien echter een duidelijke evolutie in het gedrag van de consument, die zich steeds meer informeert via 
het internet en stilaan ook steeds makkelijker aankoopt via het net. Wij moeten inpikken op deze trend en zo 
snel mogelijk onze campagnes online vertalen en de consument de mogelijkheid bieden om online te kopen. 
Ik gebruik mijn ervaring om een sterke onlinerelatie uit te bouwen met de klanten en zo extra producten te 
verkopen. Hierbij wil ik gebruikmaken van Direct Response-concepten en door het inzetten van onze e-mail-
databases, via een persoonlijke aanpak in combinatie met een sterke call-to-action, tot een optimaal resultaat 
komen. Kortom, ik wil alle gelegenheden benutten om het onlineverhaal in deze afdeling verder uit te bouwen.

Line Extensions heeft in de loop van de voorbije jaren een hoge 
vlucht genomen. Al dan niet onder het label van de printmerken  
worden producten gecommercialiseerd bij de lezers van de  
Roularta-uitgaven.

De meest herkenbare en direct van de printmerken afgeleide pro-
ducten zijn de magabooks. Dit zijn speciale edities onder het label 
van Nest, Sport/Voetbalmagazine, Knack, Knack Weekend, Focus 
Knack of Bodytalk. 
De magazines zijn monothematisch van aard. Bij een aantal uit-
gaves wordt bestaande content thematisch samengebracht, voor 
andere uitgaves wordt nieuwe content gebruikt. Magabooks kun-
nen als serie in de markt gezet worden dan wel als eenmalige  
uitgaves.

Zo publiceert Weekend (Knack/Le Vif) viermaal per jaar een recep-
tenspecial en twee à drie specials omtrent reizen.
Nest Koken verschijnt tweemaal per jaar en verder is er telkens 
Nest Kust en Nest Ardennen. Nest Wonen (tweemaal per jaar) 
vervolledigt de reeks.
Sport/Voetbalmagazine brengt driemaal per jaar een wielerspecial 
uit. Telkens luxueuze uitgaven met geverniste covers, magabooks 
tussen boek en magazine.
Daarnaast verschijnen eenmalige uitgaves omtrent thema’s of 
personen die op een bepaald moment actueel zijn.

Onder de koepel van de Line Extensions hoort ook Roularta 
Books thuis, al 22 jaar uitgever van boeken die thematisch in het 
verlengde liggen van de tijdschriften: van politiek over kunst en 
lifestyle tot sport en economie. In een concurrentiële markt is 
de steun van de tijdschriften voor de boekenuitgeverij een niet te 
onderschatten troef.

Line Extensions biedt de lezers van de Roularta-bladen wekelijks 
een uitgekiende selectie van boeken, cd’s en dvd’s aan en sinds 
kort ook lifestyleproducten. Deze plusproducten liggen in het ver-
lengde van de interessesfeer van de lezers. De plusproducten wor-
den aangeboden tegen de beste prijs en via couponing intensief 
gepromoot in de bladen van de Groep, van Knack tot De Streek-
krant. Via een retailkanaal of online kunnen deze producten wor-
den afgehaald of besteld.

Ten slotte kunnen de lezers meereizen met de lezersreizen van 
Knack Weekend, of een uitgekiende selectie van wijn aankopen. 
Het tijdschrift werkt hiervoor samen met specialisten uit deze sec-
toren zodat service en kwaliteit gewaarborgd zijn.

maGabooks en andere lINe exTeNsIoNs
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claire chartier // hOOFDreDactrice van De ruBrieK ‘MaatschaPPij’ van l'exPress Het leven 
is een geweldig onderwerp om over te schrijven! Het wekelijks samenstellen van de rubriek die ‘Maatschap-
pij’ heet, bestaat niet uit het beschrijven van de schommelingen van de aandelenindex van de 40 belangrijkste 
bedrijven op de Franse beurs, zoals veel buitenlandse journalisten met wie ik contact heb, denken. "Wat is 
dat dan?", vragen ze verwonderd. Dat is parfumeur spelen, "een fijne neus hebben", ruiken, de tijd opsnuiven, 
proberen te achterhalen welke stille revoluties plaatsvinden, vertellen over onopvallende helden en de grote 
vraagstukken van deze tijd belichten. Ik werk al 14 jaar bij het tijdschrift en ik heb het nog nooit saai gevonden. 
Als hoofdredactrice stel ik onderwerpen voor of kies ik een van de thema's die mijn collega's van mijn afdeling 
iedere maandag aan mij voorstellen. Waar ik gelukkig van word? Een goed artikel lezen. Dan voel ik me diep 
gelukkig voor de schrijver, en voor L'Express, waar kwaliteit altijd voorop staat. 

l’exPress: het Meest PrestIgIeuze 
franse newsMagazIne
L’Express, opgericht in 1953 door Jean-Jacques Servan-Schreiber 
en Françoise Giroud, is het belangrijkste Franse nieuwsmagazine.
Sinds de start ontcijfert, selecteert en analyseert L’Express de 
nieuwsfeiten met respect voor de basiswaarden: moderniteit, 
engagement, onafhankelijkheid qua toon en idee. Daarbovenop is 
er de voortdurende wil om duiding te geven, oplossingen aan te 
reiken en de lezer aan te zetten tot actie en nieuwsgierigheid.

L’Express verschijnt elke week samen met L’Express Styles, een 
hoogstaand lifestylemagazine dat de tijdgeest ontrafelt, analyseert 
en vangt door te ontroeren, te verbluffen en plezier op te wekken. 
Een exclusief, hedendaags, smaakvol en elegant blad voor elke 
week een portie onverwacht geluk. L’Express Styles is de evenknie 
van de Belgische magazines Knack Weekend/Le Vif Weekend en 
vierde in november 2011 zijn vijfjarige jubileum. Op 7 maart 2012 
lanceerde L'Express Styles een nieuwe formule die niet revolutio-
nair is, maar wel een aanzienlijke verandering betekent. Het blad 
onderging een gedaanteverwisseling, maar blijft trouw aan zichzelf.

L’Express omvat elke week vijf verschillende regionale dossiers en 
behandelt zo regelmatig de belangrijkste Franse steden.

Daarnaast worden er jaarlijks 33 themanummers uitgegeven. 
Enkele daarvan vallen onder de titel Les Cahiers de L’Express. 

Op 3 maart 2011 werd de eerste L’Express Grand Format uitgege-
ven, een driemaandelijks nummer van het weekblad rond unieke 
gebeurtenissen. Hiermee wil L’Express aan de hand van beelden 
de geschiedenis herbeleven. 
In mei 2011 bracht L’Express samen met Editions La Martinière 
een editie uit over 60 jaar L’Express à la Une.
In september 2011 heeft L’Express Les Grands Entretiens de 
L’Express gepubliceerd, een bundeling van alle belangrijke inter-
views van L’Express die geschiedenis gemaakt hebben.

L’Express Editions geeft regelmatig boeken-, dvd- en cd-collec-
ties uit. 

Samen met L’Express International is L’Express wereldwijd het 
grootste Franse magazine.

Lexpress.fr is een van de grootste en meest invloedrijke nieuws-
sites van Frankrijk.
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Pauline sOMMelet // rePOrter, POint De vue Toen ik tijdens mijn studies kunstgeschiedenis stage 
liep bij Le Point, kreeg ik de journalistenmicrobe echt te pakken. Ik belandde toevallig bij Point de Vue via een 
van mijn voormalige hoofdredactrices en ik ontdekte een ondernemend magazine dat heel wat moderner en 
gevarieerder was dan het beeld dat ik ervan had. Ik hou van dit beroep omdat ik voortdurend bijleer en mijn 
horizon kan blijven verruimen. Reportages maken geeft je toegang tot een wereld die totaal verschillend is van 
je eigen omgeving en het is mijn taak om de magie en de schoonheid ervan over te brengen. Ik stort me graag 
op een nieuw onderwerp. Het dient zich altijd heel complex aan en ik hou ervan het ‘uit te zuiveren’ door mid-
del van zoekwerk op internet en telefoontjes met mensen die me helpen om het onderwerp te verslaan. Ook 
heel prettig zijn de ontmoetingen. Het gebeurt dikwijls dat je geheel onverwacht momenten deelt met anderen. 
Zelfs al is het schrijven soms een ‘moeilijke bevalling’, achteraf heb ik altijd een gevoel van voldoening, waar-
door je de angst die eraan voorafging meteen vergeet.

MagazInes vol Glamour en culTuur

Point de Vue biedt zich aan als een heus album voor alle genera-
ties, waarin lezers elke week een exclusieve en boeiende heden-
daagse wereld ontdekken, met nieuws over showbizz, koningshui-
zen, cultuur en lifestyle. 

In een maatschappij waar ieder houvast verloren lijkt te gaan, is 
Point de Vue sterk verankerd in de tijdgeest. Het speelt in op een 
behoefte aan authenticiteit en duurzaamheid, maar ook aan weg-
dromen, elegantie en ontspanning. Een magazine dat stijl en cul-
tuur koppelt aan glamour en nieuwsgierigheid.

In de lijn van Point de Vue laat IdM (Images du Monde) de lezer 
kennismaken met de rijkdom en de veelvuldige facetten van uit-
zonderlijke plaatsen en milieus. In 2012 zijn zes nummers gepland 
voor een uitgebreide behandeling van thema's rond glamour en 
cultuur. Het magazine IdM is een juwelenkistje, vol getuigenissen, 
verklaringen en dromen voor zijn lezers, stijlvol in vorm gegoten en 
rijkelijk in beeld gebracht.

Point de Vue Histoire, ten slotte, is geschiedenis in groot ornaat. 
Door de eeuwen heen hebben koningen, keizers, koninginnen en 
prinsen met bloed en passie de meest flamboyante pagina’s van 
onze geschiedenis geschreven. Beroemde dynastieën, vermoorde 
heersers, mysteries en kronen: elke drie maanden belicht Point de 
Vue Histoire de duizend-en-een facetten van de geschiedenis. Want 
de werkelijkheid is dikwijls aangrijpender dan de beste roman!

La guerre des dames d’honneur

La sœur de Kate dépassée par la nièce de la reine.
L’une est invitée pour Noël à Sandringham, l’autre pas !

William et Kate 
ont fêté Noël 

à Sandringham, 
en compagnie 

de la famille royale,
dans la résidence
privée de la reine. 
Une première pour

la duchesse de
Cambridge !  
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VISITE PRIVÉE 

AU MOULIN ROUGE

25 invitations dans les coulisses
du plus célèbre cabaret parisien.
1 soirée pour deux à gagner.
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L’ÉQUERRE
& LA COURONNE

Le futur roi Édouard VII
en tenue de grand maître

de la Grande Loge unie
d’Angleterre
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● PHILIPPE ÉGALITÉ
Un Frère trois points... 
de suspension

● DE CLÉMENT XII 
À BENOÎT XVI
L’hostilité des pontifes 
romains

● MURAT CONTRE NAPOLÉON
Duel au Grand Orient

● ABDELKADER
Mystique en politique

Princes & rois

FRANCS-MAÇONS
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eric MattOn // aDjunct-algeMeen Directeur grOuPe exPress-rOularta (ger), verant-
wOOrDelijK vOOr De cluster PuBlieKsMeDia (l'exPress/l'exPansiOn/stuDiO ciné live/lire/
classica/Pianiste/KeyBOarDs recOrDing) Ik ben begonnen bij L'Express in 1983. Na een technisch 
traject in de redactionele en commerciële structuren werd ik achtereenvolgens technisch en productiedirec-
teur, uitvoerend directeur van L'Express in december 2005 en directeur van de cluster Publieksmedia naast 
Christophe Barbier in november 2009. Vandaag ben ik adjunct-algemeen directeur van GER. 
Onze prioriteit is de ontwikkeling van titels, zowel gedrukt als digitaal. De complementariteit van de titels van 
onze groep speelt in ons voordeel en stelt ons in staat de meest performante organisaties naar voren te schui-
ven om onze doelstellingen te bereiken. Het internet zorgt voor nieuwe invalshoeken. Momenteel beleven wij 
een zeer boeiende periode in de geschiedenis van de pers. Onze economische modellen veranderen en wij heb-
ben tal van troeven in handen. Meer dan ooit is de redactionele eis van fundamenteel belang in de beheersing 
van onze kosten. Zo kunnen wij blijven rekenen op degelijke redacties en onze lezers en adverteerders elke 
week en elke maand opnieuw bladen van topkwaliteit garanderen.

MagazInes over ecoNomIe en busINess

L'Expansion is een symbolisch merk in de Franse economische 
pers. Het tijdschrift heeft het grootste aandeel op de reclamemarkt 
voor economische maandbladen en een zeer sterke oplage. Ook 
op internet geniet het een trouw publiek (bijna 1 miljoen unieke 
bezoekers per maand). 
Terwijl de wereld een gedaanteverandering ondergaat, is 
L'Expansion geëvolueerd om beter bij het nieuwe ritme van de 
actualiteit te kunnen aansluiten. 

Christophe Barbier en Christine Kerdellant hebben een gloed-
nieuwe formule bedacht zodat het tijdschrift beter aan de tijdgeest 
is aangepast. Het nieuwe maandblad heeft de lat nogmaals hoger 
gelegd door voortaan deskundigen, sociologen, historici en eco-
nomen aan het woord te laten. De missie van L'Expansion bestaat 
erin om zijn lezers nog meer diepgang, maar ook meer comfort te 
bieden: een levendige en creatieve opmaak met meer illustraties 
op zeer hoogwaardig papier. 

L'Expansion betekent ook topaanbiedingen met een heruitgevon-
den Club de L’Expansion onder leiding van Christophe Barbier en 
Philippe Manière, evenals conferenties en La Lettre de L'Expansion, 
die in 2011 met succes de stap naar het internet zette.

L’Entreprise is een maandblad met praktische informatie voor 
zelfstandige ondernemers en leidinggevende kaderleden. Er is 
ook een website, Lentreprise.com, een dagelijkse nieuwsbrief  
Le zapping business en er worden evenementen georganiseerd. 
Het magazine publiceert ook lijstjes van de meest rendabele en 
meest exporterende Franse bedrijven. 

Lentreprise.com bevat heel wat praktische informatie en nuttige 
gegevensbanken voor bedrijfsleiders. Ze vinden er tips om hun 
bedrijf elke dag beter te beheren.

Er worden in het bijzonder twee evenementen georganiseerd:  
Le Grand Prix de l’Entrepreneur de l’année en L’Académie des 
entrepreneurs. 

WWW.LENTREPRISE.COM

Les Français Antonin Chartier et
Sacha Bostoni, cofondateurs de 
Jimmy Fairly, start-up d’optique
inspirée de concepts américains.

Janvier 2012 - N° 307 - 3,50 €IDÉES - CONSEILS - SOLUTIONS

LES BUSINESS 
DU FUTUR 

TOULON GARDE 
LE PIED MARIN

Les bonnes
idées business 
à importer 

Lancer sa
marque comme
un Américain

La Silicon
Valley, creuset 
des start-up 

Les 40
meilleurs
entrepreneurs
aux USA

COMMENT: Réveiller une marque endormie _ Recruter
un salarié handicapé _ Entreprendre en Turquie _ Gérer 
la mauvaise foi _ Verser la taxe d’apprentissage

DOSSIER

Spécial USA

 De cOMPleMentariteit van De titels van OnZe  

 grOeP stelt Ons in staat De Meest PerFOrMante  

 Organisaties naar vOren te schuiven. 
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jean-FrançOis Filliatre // reDactieDirecteur van Mieux vivre vOtre argent Het vak is 
enorm veranderd sinds 1994 toen ik begon bij Mieux Vivre Votre Argent! Einde van het tijdperk dat je met hed-
ging je kapitaal kon verdubbelen met percentages van 8% per jaar. Gedaan met de toestroom van advertenties 
van financiële instellingen onder druk van de wetgeving. 
Al sparen de Fransen 17% van hun inkomen per jaar, toch geven zij in toenemende mate blijk van onwetendheid 
op het gebied van sparen. Om onze toekomst veilig te stellen, moeten we de interesse van de lezers voor finan-
ciële kwesties wekken. Waar ze zich ook bevinden. Of het nu lezers zijn van onze eigen bladen of van andere 
bladen. Het werk van onze redactie beperkt zich niet meer tot het creëren van content voor onze traditionele 
media, maar bestaat ook uit het bekeren van de lezers, ook van nieuwe lezers. Tijdschriften, internet, conferen-
ties, beurzen, debatten op locatie... we proberen overal aanwezig te zijn. 

het blad Met fINaNcIële en 
vermoGeNsINformaTIe
Mieux Vivre Votre Argent (MVVA), het meest toonaangevende 
maandblad over vermogensrecht en financiën, werd opgericht 
in 1979 door Jean-Antoine Bouchez. Het blad legt zich toe op het 
beheer van de persoonlijke financiën van particulieren: van opti-
malisering van de uitgaven, juridische vragen tot vermogensbeheer.
In de hoofdrubriek geeft de redactie financiële raad aan een abon-
nee na een gedetailleerde analyse van zijn budgettaire en familiale 
toestand.
Jaarlijks worden vijf speciale gidsen uitgegeven: Fiscal, Immobilier, 
Bourse, Assurance vie en SICAV. 
MVVA heeft een oplage van 223.128 exemplaren.

Votreargent.fr, de website over beursnieuws, immobiliën, verze-
keringen,…, behandelt dezelfde thema’s als in het magazine maar 
met een andere aanpak. Met nog meer actualiteit en praktische 
info. Votreargent.fr bereikt 500.000 unieke bezoekers.

La Lettre de la Bourse (LLB) is het vertrouwelijke weekblad dat 
gespecialiseerd is in de beurswereld en de beurscrisis. De publi-
catie werd gelanceerd op de vooravond van de krach van 1987. Het 
aanbod werd ook uitgebreid met een website: www.lalettredela-
bourse.fr.

Mieux Vivre Votre Argent gaat ook nieuwe uitdagingen aan met:
Extra nummers: de specials ‘Les placements de A à Z’ en ‘Nos 
recettes pour votre argent’ hebben als doel nieuwe lezers ver-
trouwd te maken met de wereld van de persoonlijke financiën.
Prijzen: Mieux Vivre Votre Argent reikt jaarlijks ook enkele prijzen 
uit waaronder ‘Les corbeilles de la gestion collective’, ‘Grand prix 
de l’assurance vie’ en ‘Grand prix des actions’. Het zijn handige 
richtlijnen voor de lezers en marketingtools voor bedrijven en/of 
hun producten.
Seminaries: in Parijs of elders in het land, met beursgenoteerde 
bedrijven, verzekeraars of bankiers. Deze seminaries bieden een 
unieke gelegenheid om informatie te geven en om lezers te ont-
moeten.
Forum de l’Investissement en Fiscap: twee grote salons die in 
Parijs doorgaan, het ene voor het grote publiek, het andere meer 
gericht naar een selecte doelgroep.
Vif Argent: een specifieke redactionele uitgave, gerealiseerd voor 
de klanten van een grote Franse bank. Vif Argent dat via abonne-
ment wordt verkocht, is een trimestrieel magazine dat vier grote 
thema’s behandelt: immobiliën, dagelijks leven, belastingen en 
beleggingen. Met een internetsite om de actualiteit te volgen.
MonnaieTime: een financieel net op Yahoo.fr voor een financiële 
instelling. 
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FrançOise leFéBure // reDactieDirectrice en hOOFDreDactrice van MaisOns côté suD 
Levenskunst? Dat heb ik altijd in me gehad... Als je 20 bent, ga je niet werken bij een tijdschrift over ‘wonen’ als 
dit niet je hartenwens is! De band met het Zuiden is veel later gekomen, door een wonderlijke gelukstreffer in 
1989. Een project dat opgezet en een titel die bedacht moest worden, een luxueuze levensstijl als onderwerp... 
en dat was de geboorte van Maisons Côté Sud, een mooi avontuur. Nu 23 jaar later geef ik met dezelfde spon-
taniteit leiding aan dit woonmagazine. Mijn dagelijkse werkzaamheden bij Côté Sud? Elk nummer met zorg in 
elkaar zetten en als hoofd van de afdeling alle ideeën en talenten coördineren. En dan op reportage vertrekken, 
mensen ontmoeten en huizen bekijken, perfectionistisch zijn, de lay-out van de onderwerpen tot in de puntjes 
verzorgen, samen met de artistiek directeur, erop letten dat de foto's van uitzonderlijke kwaliteit zijn en er 
geen fouten sluipen in de teksten. En er voortdurend voor waken dat het magazine meegaat met de tijd, een 
droomsfeer creëren en zorgen dat het blad plezier uitstraalt. Drie woorden die geluk brengen? Gevoel, passie 
en delen.

kwalIteItsbladen over woNeN  
en INTerIeur
Groupe Express-Roularta publiceert enkele van de mooiste Franse 
titels rond interieur en ‘art de vivre’ in print- en digitale vorm. 

Maisons Côté Sud, Maisons Côté Ouest, Vivre Côté Paris (twee-
maandelijks) en Maisons Côté Est (driemaandelijks) zijn hoog-
staande magazines over de mooiste huizen, decoratie en levens-
kunst uit de betreffende regio’s. Ze handelen over erfgoed en 
cultuur, artisanale producten, gastronomie, reizen... met aandacht 
voor het esthetische aspect en authenticiteit. En niet te vergeten de 
culturele evenementen en nuttige praktische informatie: boetieks, 
hotels, restaurants enz. Maisons Côté Sud publiceert eveneens 
een themanummer rond gastronomie.

In de schoot van de Côtés ontstonden 3 driemaandelijkse gespe-
cialiseerde magazines: Côté Cuisines & Bains, Côté Terrasses & 
Jardins, 100 recettes Côté Sud, Est, Ouest en Paris.
Elk jaar wordt in juni, en dit met groeiend succes, ook de beurs 
Vivre Côté Sud (decoratie en levenskunst) in Aix-en-Provence 
georganiseerd.

Maison Française is een tweemaandelijks blad dat al ruim 60 jaar 
nieuwe talenten uit de decoratie- en designwereld in de kijker 
plaatst en de mooiste interieurs voorstelt. Maison Française heeft 
zelfs een editie in Turkije. Dat magazine verschijnt zes keer per jaar 
en publiceert ook twee themanummers over design en innovatie.

Maison Magazine is een tweemaandelijks blad voor al wie zich met 
binnenhuisinrichting en moderne woningbouw bezighoudt. Je vindt 
er reportages over moderne huizen of appartementen, alsook nut-
tige informatie over de interieurwereld, over toestellen, materialen 
en meubilair. In een uitgebreide praktische katern geven experts 
tips, concrete oplossingen en advies. Maison Magazine publiceert 
ook drie themanummers: ‘Construction’, ‘Rénovation’ en ‘Ecologie’. 

Zeste: cuisinons simple et bon is een driemaandelijks magazine 
rond thuis koken. In een bewust hulpvaardige en directe toon wordt 
alles aangekaart wat met het dagelijkse koken te maken heeft: 
gezondheid, welzijn, nieuwe producten, elektrische huishoudtoe-
stellen, tips en trucs. Het omvat ook een uitgebreide katern met 
thematische recepten rond bepaalde domeinen van het dagelijkse 
leven. 

Cotemaison.fr is de eerste portaalsite rond decoratie en levens-
kunst in Frankrijk. Hij bevat de belangrijkste artikels uit de inte-
rieurmagazines. Er werden ook applicaties voor iPhone en iPad 
ontwikkeld.
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UN APPARTEMENT POLONAIS

QUI OSE LE MÉLANGE

Jeunes designers 
CÉRAMIQUE, VERRE, 
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De Berlin 
à Moscou

LES NOUVEAUX 
HÔTELS URBAINS

STRASBOURG
L’art en pointe

DE STRASBOURG 
À MOSCOU 
LES NOUVEAUX DÉCORS
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CHEZ UNE DÉCORATRICE

rock’n roll

L’APPARTEMENT DU
“Dernier Tango à Paris”

l’étrange agence
DE MR HYDE

Trois Garçons
DANS  LE  VENT

Paul Smith
GENTLEMAN  PHOTOGRAPHER

à l’heure
anglaise

Paris création
manufacture  Pleyel 
du  piano  au  design

Paris quartier
la  gouaille  

de Ménilmontant
Paris recettes

la  cuisine  éthique 
de  Rose  Bakery

Paris shopping
tendance

“fait-main”
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On met tous
les mains 
à la pâte

Entretien
François 

Morel
gentilhomme

de goût

Indétrônables 
On adore tous
les patates
Restes
Comment 
bidouiller 
avec 3 trucs

65recettes
pour tous
les goûts

grands
plats
à succès9

Dîner à 2
c’est quand 
on veut !

Vive le 

fast-food

Au sommet
10 vins de 

montagne

maison !

à pâlir d’envie
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Tendances 
toniques 
à petits prix

La nouvelle vie
d’un chalet

LES MATÉRIAUX
AUTONETTOYANTS :
UTILE OU GADGET ?

Fauteuil 
+ liseuse 
le bon mix

+

4 AMÉNAGEMENTS
MALINS

LE TOP DES
MEUBLES 
GAIN DE PLACE

Dépensez moins,
vivez mieux !
Dépensez moins,
vivez mieux !

➜ 40 pistes pour faire 
des économies dans la maison

➜ 10 bons plans pour habiter 
et décorer moins cher

➜ 10 idées déco à copier
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laurent Blanc // hOOFDreDacteur iDeat en the gOOD liFe Als voormalig directeur reclame bij 
Renault besliste ik in 1999, samen met mijn vrouw Anne-France, het magazine IDEAT op de markt te brengen. 
In 2001 werd een joint venture gesloten met Roularta. Ik denk wel dat wij erin geslaagd zijn een ‘generatie-
blad’ te maken, voor mensen met een passie voor hedendaagse meubelen, van 30 tot 40 jaar oud, die genoeg 
hebben van Normandische kasten, hoger onderwijs hebben genoten en graag op reis gaan: deze community 
heeft de adverteerders verleid. Onze kleine onderneming is rendabel, waardoor wij een nieuw tijdschrift in de 
rekken konden brengen. The Good Life is een hybride kanjer, in een nieuw genre op de tijdschriftenmarkt. De 
eerste resultaten zijn veelbelovend. Het magazine IDEAT heeft ondertussen een hoge vlucht genomen en is 
uitgegroeid tot een van de mooiste decoratiemagazines op de Franse markt, en vooral: het is een groot suc-
ces gebleken. En dan te bedenken dat de meeste marktwaarnemers me tien jaar geleden, nog voor het blad 
uitkwam, zeiden: "Dit zal nooit lukken!"

IdeaT & THe Good lIfe:  
het succes van nIeuwe concePten
IDEAT werd in 1999 op de markt gebracht door Laurent Blanc en 
is een fenomeen in de wereld van de decoratie- en designbladen 
in Frankrijk. IDEAT is geschoeid op maat van deze nieuwe gene-
ratie 30- tot 45-jarige hoogopgeleide professionals (het CSP+-
publiek), die meer heeft gereisd dan de vorige generaties. Hun oog 
is gewend aan moderniteit en ze hebben een ontwikkelde smaak 
voor de designers, architecten en kunstenaars die de 20e eeuw 
hebben gemaakt. De IDEAT-lezers zijn producten van de stadscul-
tuur met een passie voor ‘48 uur in… (citytrips)’, om zich over te 
geven aan hun favoriete vrijetijdsbesteding: een combinatie van 
shopping en museumbezoek. IDEAT lijkt dan ook op geen enkel 
ander tijdschrift... Het is een magazine van de nieuwe generatie dat 
zich toespitst op een internationale trend: lifestyle.
IDEAT wordt op gemiddeld 85.000 exemplaren verspreid in Frank-
rijk en in het buitenland. In losse verkoop kent dit blad de sterkste 
groei van alle decoratietijdschriften van Frankrijk sinds begin 2006: 
+27%. In dezelfde periode is het aantal betaalde abonnementen 
gestegen met meer dan 50%. Met meer dan 800 pagina's betaalde 
reclame per jaar staat IDEAT, wat reclame-investeringen betreft, 
aan de top van de Franse decoratie- en lifestylepers. Het is dan ook 
het favoriete Franse magazine van de adverteerders. 

Steunend op dit succes lanceerde Laurent Blanc in oktober 2011 
The Good Life, iets volstrekt nieuws op de Franse tijdschriften-
markt. The Good Life is een hybride magazine dat nieuws en life-
style mengt. Het speelt dus in op de interesses van de generatie 
die voortdurend zapt tussen werk en ontspanning, twee zaken die 
helemaal verstrengeld zijn. Deze generatie staat wat onverschil-
lig tegenover een pers die zeer Frans is gebleven, en die vooral is 
toegespitst op de Franse politiek en zaken. Er was een nieuwsoor-
tig tijdschrift nodig, een blad dat zich buigt over de wereldwijde 
economische cultuur (een globale wereld) en de genoegens van 
het leven vanuit een invalshoek van moderniteit en lifestyle: een 
hybride magazine, want wat hybride is, is modern.
The Good Life heeft de ‘Prix de l’Innovation 2012’ in de wacht 
gesleept, die wordt toegekend door het SPM (Syndicat de la Presse 
Magazine), dat het beste nieuwe blad van het voorbije jaar in Frank-
rijk beloont. Deze prijs zet de kroon op het werk van een heel team 
dat heeft geloofd in de ontwikkeling van de MOOKS (magazines + 
books) die het landschap van de magazinepers aan het omgooien 
zijn. De gemiddelde kioskverkoop van de eerste twee nummers ligt 
hoger dan 40.000 exemplaren en het tijdschrift telt na twee num-
mers al bijna 3.000 abonnees (2.952 op 31 maart 2012)... Voor een 
zeer luxueus magazine bestemd voor hoogopgeleide professionals 
(het CSP+-publiek), 300 pagina's dik en verkocht voor € 5, was dit 
toch wel verrassend!
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Le premier magazine masculin hybride : news & lifestyle

Good news.

L’ACTU LIFESTYLE.
Good mind.

NICOLAS BERGGRUEN.
L’ICONOCLASTE ALLEMAND.
Good paper.

DER SPIEGEL.
LA REFERENCE.
Good trips.

TOUT SAVOIR SUR BOMBAY.
LA MAXIMALE CITY.
Good look.

48 PAGES MODE / DECO.
Good vibrations.

MUSIQUE / PHOTO.
ART CONTEMPORAIN.
Good toys.

LA DINO 246 GT.
AU SCANNER.

360 PAGES À 360° 
POUR TOUT SAVOIR 

DE CE QUʼIL SE PASSE 
SUR LA PLANÈTE

5€
PRIX DE LANCEMENT 

NOUVEAU

Rend addict
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 OnZe Kleine OnDerneMing is  

 renDaBel, waarDOOr wij een  

 nieuw tijDschriFt in De reKKen  
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FrançOis Busnel // reDactieDirecteur van lire Ik ben in 2004 begonnen bij Lire. Het was mijn taak 
om het voor mij legendarische tijdschrift, dat in 1975 door Bernard Pivot en Jean-Louis Servan-Schreiber werd 
opgericht, nieuw leven in te blazen. Samen met het veelzijdige en talentvolle team heb ik een nieuwe formule 
bedacht. Maar in de jaren 2000 werden de literatuur en de boekensector geconfronteerd met nieuwe uitdagin-
gen. Boeiend! Om het tijdschrift van morgen te bedenken, moeten een aantal scheidingsmuren omver gewor-
pen worden en moeten bruggen naar andere media geslagen worden. Mijn werk bestaat uit het promoten van 
boeken op internet, maar ook op radio en televisie, vandaag de dag onontbeerlijk om lezen populair te maken. 
Lezen is eerst en vooral een actief werkwoord. Met dit tijdschrift maak ik van mijn passie mijn beroep. 

culTuurmaGazINes: alles over fIlM, 
lIteratuur en klassIeke MuzIek
Studio Ciné Live is het Franse magazine over film. Een maand-
blad dat een compleet overzicht geeft van alles wat er gebeurt in 
de wereld van de cinema. Met recensies en quoteringen voor elke 
film uit binnen- en buitenland, met grote reportages en exclusieve 
interviews. Uit alle hoeken van de wereld, steeds aanwezig op alle 
festivals: Cannes, Venetië, Hollywood, Berlijn… Met aandacht voor 
de dvd’s, de tv-series, de games.

Lire werd opgericht in 1975 door Jean-Louis Servan-Schreiber en 
Bernard Pivot als het referentiemagazine over het boek. Lire selec-
teert elke maand de beste romans, biografieën, documenten, maar 
ook boeken voor de jeugd.

Classica is hét tijdschrift voor muziek en hifi. Het heeft zijn snelle 
succes te danken aan zijn uitgesproken modern karakter en zijn 
vernieuwende inhoud. Het brengt een genre dat vaak als ouder-
wets wordt aangezien op een frisse, nieuwe manier. Dankzij dit 
succes is Classica kunnen fusioneren met ‘Le Monde de la Musi-
que’ in 2009, maar bleef het zijn naam behouden. Vandaag wordt 
het tijdschrift gezamenlijk uitgegeven met de groep ‘Les Echos’ en 
werkt het nauw samen met Radio Classique, die ook eigendom van 
het economische dagblad is. 

Classica volgt de actualiteit van nabij en interviewt grote artiesten. 
Op het gebied van inhoud bespreekt het tijdschrift de nieuwste cd’s 
en de laatste hifi-technologieën op een deskundige manier. Met 
rubrieken als ‘Chocs’ (met een cd bijgevoegd), ‘Ecoute en aveugle’, 
‘Critiques de A à Z’ of met hifi-testmogelijkheden probeert het de 
lezer te bekoren. 

Een van de nieuwigheden in 2011 was de lancering van ‘La Disco-
thèque idéale de Classica’, een krant die de lezer maandelijks laat 
kennismaken met een mythische opname van klassieke muziek 
aan de hand van een nieuwe cd die bij de krant kan worden gekocht. 

Pianiste en Keyboards Recording behoren sinds begin 2010 tot de 
cluster van publieksmedia. Het zijn beide muziektijdschriften die 
gewijd zijn aan muziekonderricht voor respectievelijk de piano en 
home studio. Ze bieden een nieuwe aanpak en hebben een meer-
waarde door de partituren, de mening van deskundigen en multi-
mediabijlagen (cd en dvd). Pianiste verschijnt zesmaal per jaar en 
Keyboards maandelijks (in totaal 11 nummers). In hun respectieve 
marktsegmenten zijn ze onmiskenbaar voor musici en bijgevolg 
maken ze een belangrijk onderdeel uit van het culturele aanbod 
van de Groep. In 2011 werden de websites van Pianiste en Key-
boards Recording grondig vernieuwd.
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TESTS
Hammond SK 1, UVI Emulation II, Audio Damage Eos, BigSeq2, Replicant, 914 Fixed Filter Bank,

Ronin, Panstation, Steinberg CMC Series, Avid/MAudio BX8 D2, TCHelicon VoiceLive Play GTX,

Prodipe MC1 Condenser Lanen, Digitech iStomp, ICON BeetlesSeries, Hercules DJ Control Air,

Pioneer DDJERGOV…
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Kurzweil
PC3K8
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De La Soul/
First Serve :
l’entente 
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CD-Rom gratuit : Reportages NAMM 2012, sons,                   KR Gift…
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EFFETS, 
SET-UP, 

RYTHMIQUE, 
GUITARE, CHANT, MIXAGE, MASTERING… 
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chrystèle Mercier // aFgevaarDigD Directrice van l'étuDiant Ik ben verantwoordelijk voor de 
verkoop, techniek, logistiek en voor de coördinatie van de beurzen. Ons werk is heel afwisselend: 
 − Het verkopen van al onze producten (beurzen, pers, uitgeverij, internet, databestanden, alle niet-media-
activiteiten) maar ook het organiseren van speciale acties op maat voor onze 2.800 klanten en onze  
potentiële klanten, zowel nationaal als internationaal.

 − Het jaarlijks plannen en organiseren van ruim 70 beurzen en het ontwikkelen van nieuwe beurzen.
 − Politieke samenwerkingsverbanden opzetten die onze uitingen versterken.
 − Ontwikkelen, creëren en bijschaven van onze producten en ons aanbod om steeds beter te presteren en te 

blijven innoveren.
Kortom, ervoor zorgen dat onze activiteiten en onze omzet blijven groeien dankzij een enthousiast team waar 
ik trots op ben. 

l’éTudIaNT: toonaangevend oP het vlak 
van studIekeuze en oPleIdIng
Al veertig jaar lang informeert l'Etudiant jongeren, hun ouders 
en mensen uit het onderwijs over oriëntatie, studies, beroepen en 
mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Als marktleider in het segment 
15-25 jaar ontwikkelde l'Etudiant tal van verschillende informatie-
dragers (beurzen, internet, pers, editie, niet-media-activiteiten) en 
biedt het een volledig en nauwkeurig antwoord op de vragen die 
jongeren bezighouden.

L’Etudiant is altijd al een plurimediaspeler geweest.

Wij organiseren jaarlijks 70 algemene en themagerichte beurzen 
(waaronder de Train de l'Orientation), waar bijna twee miljoen 
bezoekers naartoe komen.

Naast onze bekendste titel, het magazine l’Etudiant – perstitel 
nummer één bij 15- tot 19-jarigen – geven we meer dan 30 maga-
zines en speciale nummers uit, waaronder twee magazines die 
gratis uitgedeeld worden op studieplaatsen en 16 regionale gid-
sen. Onze boekencollectie Guides de l’Etudiant kan bogen op  
200 referenties en 7 miljoen verkochte exemplaren, zodat l’Etudiant 
de grootste uitgever is op het gebied van studies, beroepen, eerste 
jobs en het studentenleven.

Tot slot is letudiant.fr, met 9 miljoen bezoeken en 47 miljoen beke-
ken pagina's, met grote voorsprong de belangrijkste Franse web-
site voor oriëntatie-informatie.

Daarnaast ontwikkelden we het merk PourSeFormer, dat gewijd 
is aan de voortgezette opleiding van volwassenen: editie, website, 
beurzen.

Ons B2B-merk EducPros, dat 5 jaar geleden werd opgestart, is 
uitgegroeid tot een referentie bij mensen uit het onderwijs: website, 
dagelijkse newsletter, conferenties,...

TOUS NOS BONS PLANS
POUR RÉUSSIR
VOTRE ANNÉE

Logement,
santé, Sécu,
auto, moto,
tabac, alcool,
jobs, argent,  
loisirs…

SPÉCIAL
RENTRÉE

Couv TAP 347   7/09/11  11:11  Page 1 Met een enthOusiast teaM ZOrgen we ervOOr Dat  

 OnZe activiteiten en OnZe OMZet Blijven grOeien. 
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Plus Magazine / Frau im Leben / Rente & Co / G/Geschiedenis / Leben & erzie-
hen / Schwangerschaft & Geburt / Babys erstes Jahr / Babys lernen schlafen / 
Gesundheit, mein Kind! / Babys richtig fördern / Schule + Familie / Tierfreund / 
Bimbo / Olli und Molli  / I love English Junior / Gärtnern leicht gemacht / Grün / 
Living & More / Lea Wohnen / Country-Träume Wohnen / ...

Roularta is (in 50/50 joint venture met Bayard) uitgever van magazines voor senior  
citizens in België, Nederland en Duitsland en van Duitse tijdschriften in verschil-
lende domeinen.

MagazInes
BelgiË - neDerlanD - DuitslanD
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MarKus lehner // hOOFD cOntrOlling Bij BayarD MeDia DuitslanD De wereld van cijfers is 
complex. De samenhang van de verschillende functies en entiteiten in een uitgeversgroep zoals de Bayard-
mediagroep, die met zijn tijdschriften zo'n breed spectrum aan doelgroepen aanspreekt, maakt die wereld 
bijzonder boeiend. Als hoofd Controlling bij Bayard Media Duitsland geef ik het management en de aandeel-
houders advies over alles wat met controlling te maken heeft en bezorg ik hen duidelijke analyses en rapporten, 
zodat zij doeltreffende zakelijke beslissingen kunnen nemen.
Niet alleen ondersteun ik de boekhouding bij de maand-, kwartaal- en jaarafsluiting, maar ik ben ook verant-
woordelijk voor de rapportering aan de aandeelhouders volgens de verschillende rapporteringssystemen. 
Binnen een internationale groep zoals onze mediagroep met zijn moedermaatschappijen biedt deze opdracht 
me een uitdaging die me aanspreekt. Bovendien vind ik de samenwerking met aangename collega's – interna-
tionaal én intern – zeer plezierig. 

servIcemaGazINes voor  
actIeve senIor cItIzens
In joint venture met de Franse groep Bayard is Roularta aanwezig 
met het seniorenmagazine Plus Magazine in België, Nederland 
en Duitsland (Plusmagazine.be en Plusonline.nl). In Nederland is 
rond Plus een hele onderneming gegroeid met o.a. een belang-
rijke 50PlusBeurs (50%), een gespecialiseerde reclameregie (25%), 
de websites Plusonline.nl en Gezondheidsnet.nl, een gespeciali-
seerde custom media-cel die bladen maakt voor derden, organisa-
ties die actief zijn in de seniorenwereld.

Het maandblad Plus Magazine brengt elk jaar een reeks extra 
nummers op de markt rond een bepaald thema: Plus Tuinieren, 
Plus Puzzels, Plus Woman, Plus Historia enz.

Plus Magazin is het tijdschrift voor de jonge en actieve 50-plus-
sers. Plus Magazin is het meest succesvolle seniorenmagazine 
in Duitsland. 28 miljoen Duitsers zijn momenteel ouder dan 50. 
Dat betekent 34% van de Duitse bevolking. In 2030 zal dit aantal 
groeien naar meer dan 45%.

Frau im Leben is het maandblad voor vrouwen die midden in het 
leven staan en geconfronteerd worden met heel wat veranderin-
gen: de kinderen verlaten het nest, huis en interieur worden aan-
gepakt, vrije tijd en vakantie worden op een andere manier inge-
vuld… Centraal staan nu gezondheid en preventie en meer tijd voor 
eigen welzijn. Frau im Leben speelt daarop in met thema’s gericht 
op 40-plussers, met tips voor nieuwe levensdoelen en met advie-
zen voor het dagelijkse leven.

Rente & Co brengt alle informatie over het pensioen. Hoe aanvra-
gen? Wat bij problemen? U leest er alles wat u moet weten over 
pensioen en voorzorgsmaat regelen. Het magazine brengt ant-
woorden op vragen van wie met pensioen gaat of al gepensioneerd 
is. Heel nuttig zijn ook de modelbrieven bij het magazine.
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Klaus hillingMeier // hOOFDreDacteur g/geschichte Geschiedenis is mijn passie. Ze opent de 
deur naar het verleden en is een sleutel om het heden te begrijpen. Centraal staan niet gegevens, maar altijd 
mensen, hun ideeën, dromen en daden, hun successen en mislukkingen. Geschiedenis is alles – van grote 
opera tot menselijke komedie – en zeker niet saai en achterhaald. Ik beschouw het dan ook als mijn missie om 
mensen voor dit thema warm te maken. Als redacteur van het tijdschrift G/Geschichte kreeg ik 11 jaar geleden 
de kans om dat te doen. Sinds drie jaar ben ik hoofdredacteur. Wat mijn werk bijzonder boeiend maakt, is de 
samenwerking met mijn fantastische team. Alleen door de ideeën, inspiratie en geëngageerde inzet van mijn 
collega's kan ons tijdschrift immers tegelijk spirituele ontspanning en deskundige informatie bieden. Zo bele-
ven onze lezers het avontuur dat geschiedenis heet! 

G/Geschichte is bestemd voor lezers die geïnteresseerd zijn in de 
wereldgeschiedenis. De aanpak van G/Geschichte en de moderne 
lay-out spreken een dynamische en steeds groeiende doelgroep 
aan. De geschiedenis opnieuw laten beleven alsof men er zelf bij 
geweest was. 

G/Geschichte Wissen biedt klare, zakelijke en gemakkelijk te 
begrijpen informatie over fundamentele wereldvragen en fenome-
nen. Lezen, weten, begrijpen. Dit informatiemagazine verschaft 
elementaire kennis en detailkennis in een begrijpelijke taal.

Voor België en Nederland werd in 2010 G/Geschiedenis gelan-
ceerd. In 2011 verschenen 6 publicaties. Het nieuwe initiatief werd 
goed onthaald door het lezerspubliek.
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steFan rörig // hOOFD aDvertentieMarKeting Op de advertentieafdeling ben ik verantwoorde-
lijk voor de samenwerking met businesspartners en adverteerders, zowel online als internationaal. Door ons 
ruime aanbod aan tijdschriften en speciale uitgaven heb ik dagelijks met veel verschillende onderwerpen en 
contactpersonen te maken. Het advertentieteam is klein en dynamisch, zodat ons werk altijd zeer gevarieerd 
is. De steeds veranderende klanten en markten staan voor ons centraal.
Ik heb vooral contact met de marketingverantwoordelijken van onze klanten, maar af en toe ook weleens met 
een abonnee – zo had ik onlangs een deelnemer van een lezersreis aan de telefoon die zonder paspoort in de 
luchthaven stond. We vinden echter voor zowat alles een oplossing.

Leben & erziehen richt zich naar toekomstige moeders en ouders 
met kleine kinderen en wil hen helpen om de eerste levensjaren 
van hun kroost zorgelozer door te maken. 

De zwangerschapstest is positief! Aanstaande moeders kunnen 
zich op een spannende tijd voorbereiden. En uiteraard zitten zij met 
veel vragen. In Hurra, ich bin schwanger – 333 Fragen und Ant-
worten zur Schwangerschaft vinden zij alles wat zij willen weten. 

Een baby! Voor de toekomstige moeder spannende tijden. Schwan-
gerschaft & Geburt begeleidt de vrouw tijdens deze periode en tij-
dens de eerste weken met haar baby. 

Babys erstes Jahr houdt rekening met de behoefte van jonge 
ouders aan veel informatie. De individuele ontwikkelingsfasen van 
het kind worden gedetailleerd toegelicht en vormen een leidraad 
voor het jonge gezin.

Gesund essen im ersten Jahr. Gezonde voeding van bij het begin is 
belangrijk voor de ontwikkeling van de baby. Welke babymelk is het 
meest geschikt? Wat is het beste tijdstip voor de eerste vaste voe-
ding? In deze special vinden ouders een antwoord op al hun vragen. 

Babys lernen schlafen. Een rustige nacht. Dat klinkt zo eenvoudig 
maar baby’s moeten leren om alleen in te slapen en door te slapen.
Dit magazine is een belangrijke leidraad voor deze periode, met 
betrouwbare slaapprogramma’s en raadgevingen van specialisten. 

Gesundheit, mein Kind! Het praktische handboek informeert 
ouders van a tot z over wat kinderen nodig hebben om gezond 
groot te worden. Typische kinderziekten worden op een begrijpe-
lijke manier toegelicht, zonder paniekzaaierij. 

Babys richtig fördern. Nooit leert een kind meer dan in de eerste 
twee levensjaren. Dit magazine toont aan de ouders hoe zij hun 
kind daarbij kunnen helpen. Wat hun kind wanneer moet kunnen, 
hoe ze het kunnen stimuleren, welke voeding geschikt is... 

Schule + Familie. Hoe zal mijn kind de overstap maken naar het 
secundair onderwijs? Hoe kan ik het maximaal begeleiden en  
stimuleren? Wat bij problemen met leerkrachten of vrienden? 
Schule + Familie biedt een heleboel antwoorden en concrete tips.

Welcome to the family, het klantenmagazine van baby-walz, infor-
meert de zwangere vrouw over hoe zij zich optimaal kan voorberei-
den op de geboorte van haar kind. 
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Birgit leiKaM // hOOFDreDacteur Benni Ja, ik heb een droomjob! Als hoofdredacteur van het tijd-
schrift voor kinderen Benni leer ik voortdurend bij: als ik de lezertjes moeilijke zaken probeer uit te leggen, 
of als ik antwoorden zoek op schijnbaar gemakkelijke vragen. Of als ik een bijzonder spannend experiment 
bedenk dat echt werkt. Bovendien is plezier verzekerd bij de zoektocht naar de beste moppen, grappige vragen 
en raadsels. En – last but not least – ontmoet ik op reportage zo veel verschillende kinderen die fascinerende, 
interessante en leuke verhalen vertellen. Het plezier dat wij beleven aan ons werk op de redactie van Benni wil 
ik graag overbrengen op onze jonge lezers. En naast hun lust om te lezen, wil ik ook hun lust tot ontdekken 
opwekken!

MagazInes voor kINdereN en joNGereN

Stafette neemt jonge lezers mee op wereldontdekkingsreis. Met 
spannende reportages, computernieuws, prijsvragen, testen, strip-
verhalen, mopjes, sportverhalen, nieuws uit de muziek-, cinema- 
en tv-wereld en een XXL-reuzenposter. Stafette wordt als pedago-
gisch waardevolle lectuur aanbevolen door de Stichting ‘Lesen’.

Tierfreund, het wetenschapsmagazine voor jongeren, verklaart 
in spannende bijdragen natuurfenomenen, stelt dieren en hun 
leefwereld voor, beantwoordt vragen over huisdieren. Tierfreund 
zet aan tot diverse activiteiten en stimuleert het verantwoorde-
lijkheidsgevoel van het kind. De XXL-poster zet elke maand een 
nieuw item in de spotlights. Het magazine wordt aanbevolen door 
de Stichting ‘Lesen’.

Benni is het magazine voor de jonge ontdekker vanaf 7 jaar. Benni 
pakt thema’s en vragen aan uit de leefwereld van het kind, brengt 
spannende berichten uit de hele wereld, geeft antwoord op vragen 
over de natuur en techniek. Moeilijke raadsels, tips en richtlijnen 
om te spelen en te experimenteren en een knutselbijlage op extra 
sterk papier zijn een stimulans om ook actief bezig te zijn.

Bimbo, het magazine voor jonge avonturiers, brengt verhalen uit 
de dierenwereld evenals bijdragen over de natuur, raadsels, een 
knutselbijlage en een XXL-poster. Bimbo is bestemd voor kinderen 
vanaf 5 jaar en wordt gemaakt in samenwerking met de Duitse en 
Zwitserse dierenbeschermingsbonden. 

Olli und Molli is het leer- en speeltijdschrift voor kinderen van 5 tot 
8 jaar. De poes Olli en de muis Molli spelen de hoofdrol in dit maga-
zine met onder meer zoekplaatjes, eenvoudige verhaaltjes die ze 
zelf kunnen lezen, posters en pedagogische spelletjes zodat de 
kinderen thuis kunnen toepassen wat ze op school geleerd hebben.

Olli und Molli Kindergarten is het bonte meewerktijdschrift voor 
kinderen van 3 tot 6 jaar. Het werd speciaal ontwikkeld voor kin-
deren die nog niet naar school gaan. Het kindermagazine bevat 
veel voorleesverhaaltjes, raadseltjes en speelideetjes. Kortom, de 
basis voor boeiende momenten met uw kind.

I love English Junior helpt jongeren spelenderwijs bij het aanleren 
van de taal. De spannende spelletjes en moeilijke raadsels ver-
groten hun woordenschat en leren hen om zich in een dagelijkse 
situatie verstaanbaar te maken. Levendige reportages bieden hen 
een fascinerende kijk op de Engelstalige wereld. Elk nummer bevat 
een audio-cd met alle teksten en liedjes om de juiste uitspraak te 
verzekeren.
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ingriD sellien // reDactrice, living & MOre verlag, Keulen In een klein team en met veel 
enthousiasme maken wij twee fantastische tijdschriften, die volledig gewijd zijn aan de mooie kanten van het 
buitenleven – het ene rustiek, het andere lichter en altijd zeer vrouwelijk: Country Living en Country-Träume 
Wohnen. Wonen, interieur, genieten en natuur zijn de thema's waarmee we ons bezighouden en die we in 
al hun facetten aan onze lezers willen voorstellen. Ik ben verantwoordelijk voor het tot stand komen van de 
beide tijdschriften en de artikels, de coördinatie van de freelancers en de verwerking van de teksten. Elke keer 
opnieuw ben ik opgetogen als het tijdschrift de theorie ontstijgt en in de grafische fase treedt. Dan brengen de 
vele mooie foto's de artikels tot leven. 

lIfestyleMagazInes voor TuIN  
en decoraTIe
Gärtnern leicht gemacht is een magazine voor beginnende tuin-
liefhebbers met nuttige tips van ervaren tuiniers. Het beantwoordt 
aan alle verwachtingen door een praktische aanpak van de diverse 
onderwerpen. Tuinweetjes en de praktijk staan centraal. Aan 
de hand van foto’s, tekeningen en kernachtige teksten wordt de 
‘groene’ kennis stap voor stap doorgegeven.

Grün, 1000 ideeën voor huis en tuin, is een creatief magazine voor 
binnen en buiten. Boven op de klassieke onderwerpen en nuttige 
praktische tips, vindt u in Grün heel wat voorstellen voor terras en 
balkon, decoratie voor huis en tuin en ideeën om te wonen tussen 
de bloemen. Grün biedt u 1000 ideeën voor de vormgeving van uw 
tuin, balkon en terras.

Living & More is een bron van informatie voor wonen en interieur, 
tuinieren en genieten. Het is een modern magazine met heel wat 
ideeën voor de individuele in- en outdoorinrichting. Het magazine 
brengt onder meer decoratietips, shoppingideeën, woon- en reis-
reportages en kookrecepten.

Lea Wohnen is een creatief allround magazine met trendy onder-
werpen die uw huis mooier en aangenamer maken. Deze laatste 
aanwinst van de Living & More-familie verstrekt de lezer vele en 
gemakkelijk uitvoerbare woon- en decoratie-ideeën. Daarbij wor-
den alle suggesties uitvoerig en op een begrijpelijke manier uitge-
legd en vaak in combinatie met shoppingtips aangeboden.

Country-Träume Wohnen en Country Living-Wohnen Dekorieren 
Genießen zijn de specials die vooral informatie bevatten voor de 
countryliefhebber. Typische thema’s komen aan bod die deel uit-
maken van de charme van het countryleven: wonen en interieur, 
tuin en keuken, leven en natuur.

Specials: geregeld verschijnen er specials die één bepaald thema 
of seizoensgebonden onderwerp grondig aanpakken.
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FreDeric vansteenKiste // weBreDacteur Krant van west-vlaanDeren Met Krant van West-
Vlaanderen brengen we nieuws op maat van de West-Vlaming. Van berichtgeving over straffe prestaties van 
gouwgenoten met wereldfaam, tot over wat zich soms letterlijk onder de kerktoren afspeelt. Met KW.be is de 
betrachting in grote lijnen dezelfde, al verpakken we het daar in een hipper digitaal jasje.
De formule is eenvoudig: nieuws correct, snel en overzichtelijk serveren. Een Kortrijkzaan die op weg naar het 
werk loeiende sirenes hoort, moet eens achter zijn pc weten wat er aan de hand was. En als Ardooie beslist 
om een Laura Lynn-boulevard aan te leggen, dan zullen de mensen dat de ochtend na de gemeenteraad bij ons 
lezen. Het mag ook luchtig, dus lees je bij ons ook dat verhaal over het konijn met drie oren uit Varsenare. En 
als er een peloton over West-Vlaamse wegen koerst, dan kunnen de supporters alles de dag nadien nog eens 
herbeleven met een fotospecial. Daarnaast groeit ook lokaal het belang van sociale media, zowel als tool om 
snel informatie op te pikken, als om nadien betrouwbaar nieuws te verspreiden.

kraNT vaN wesT-vlaaNdereN: 
jouw lokale krant
De allereerste uitgave van Roularta, vandaag beter bekend als 
de wekelijkse provinciekrant Krant van West-Vlaanderen (KW), 
beleeft boeiende tijden. Zowel losse verkoop als abonnementen 
houden stand. En de advertentie-inkomsten stijgen, vooral dankzij 
de lokale adverteerders.

De krant heeft nog een enorm potentieel, want de meeste natio-
nale adverteerders hebben nog altijd niet ontdekt hoe zij de meest 
dynamische provincie op een efficiënte manier kunnen bereiken. 
Met KW.

Krant van West-Vlaanderen maakt gebruik van de enorme moge-
lijkheden van de MAN-heatset-Colorman-pers, zodat de duizen-
den foto’s uit het lokale gemeenschapsleven in full colour en in 
hoge kwaliteit worden afgedrukt.

KW brengt elke week een dubbel verhaal: een provinciekrant die 
identiek is voor de hele provincie en daarnaast een stadskrant, een 
van de elf edities met titels die bijna allemaal meer dan 100 jaar 
bestaan: Brugsch Handelsblad, Kortrijks Handelsblad, Het 
Wekelijks Nieuws, De Weekbode en De Zeewacht.

De prijs per nummer is 2,70 euro. De grote meerderheid van de 
lezers is geabonneerd.

De website KW.be telt ruim 470.000 unieke bezoekers per maand 
en 2,3 miljoen pageviews. Via een wekelijkse code krijgen alle 
lezers toegang tot de elf edities van de e-krant en het archief op 
het internet.
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WEST
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare

Tel. 051 26 61 11
Fax 051 26 65 87

GARAGE VANCAYZEELE bvba
Albert Dehemlaan 10 • 8900 Ieper • Tel. 057 42 23 18 • www.vancayzeele.be

Milieu-informatie [K.B. 19/03/2004]

TOYOTA STELT VOOR :
12 NIEUWIGHEDEN 

VOOR 2012

Er was nog nooit zoveel nieuws in een nieuw jaar.

 6,9 L / 100 KM   |   160 G / KM  |  www.toyota.be
OOK OPEN OP ZONDAG 29 JANUARI
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www.oldtimermuseum.be

SHOPPING CENTER
6.000m2 winkelplezier, alles voor iedereen

Elektrisch gereedschap Makita
Ruim assortiment voor paardenhouders

Groot aanbod visgerief Arca - Bifa

CAFETARIA
Verse pannenkoeken, ± 40 soorten streekbieren

AUTOMUSEUM
95 auto’s + 25 moto’s vanaf 1899

OPRUIMING TOONZAALMODELLEN
BADKAMER & KEUKEN

ongeziene actieprijzen!

BOSSAERT RENINGE
Baan Ieper-Veurne (bij Woesten)

057400442

DB11/191247A2

q Alle info op de laatste pagina van KW TEEVEE
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BOEZINGE

Meisjes van
17 en 23 staan
oog in oog met

inbrekers,
ouders waren

op reis
q pagina 4

IEPER

Burgemeester
Dehaene stopt :
“Meer tijd om

opa te zijn”
q pagina 23

beelden
Uw gemeente in

dennnn

Deze week
KROMBEKEQ IEPER – Nu maandag wordt er ge-

staakt. Alwéér, en wellicht ook door een
pak méér mensen dan een maand geleden.
“En toch is het noodzakelijk dat we het
werk neerleggen”, zeggen Patrick Breine
(links) en Stefaan Williams, respectieve-
lijk ABVV- en ACV-hoofdafgevaardigde
bij Picanol. Bij de weefmachinebouwer
gaan de poorten maandagmorgen om drie
uur onherroepelijk dicht, en ze worden
niet voor 23 uur ’s avonds weer geopend.
Wij vroegen de twee doorgewinterde vak-
bondslui waarvoor én waartegen ze nu ei-
genlijk staken.
q Krant van West-Vlaanderen p. 2-3

“Weer staken,
maar ‘t is nodig”
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“Hier geen industrie”

Foto dvdb

Q IEPER – De bewoners van
de Kunstenaarswijk blijven zich
verzetten tegen het geplande
bedrijventerrein op de zone
Reigersburg. Ze vrezen dat er
zware en vervuilende fabrieken
komen op een steenworp van
hun huis – dat daardoor in
waarde zal dalen -, van een
kleuterschool en van een kin-
deropvang. De omwonenden
hebben een advocaat onder de
arm genomen en plannen ook
een petitie tegen de plannen.
q pagina 2-3

“We willen geen
vervuilende fabrieken bij
school en kinderopvang”

Schietpartij op
Wapenplein

Schietpartij op
Wapenplein
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Q OOSTENDE – Een schietpartij in het midden van Oostende doet het debat over (on)veiligheid
in de badstad weer aanwakkeren. Een 26-jarige Belg van Turkse origine schoot dinsdag om-
streeks 17 uur op een 21-jarige Belg van Servische origine met een afschrikwapen. Het slachtof-
fer kreeg vier rubberen kogels in de rug, maar raakte slechts lichtgewond. De twee hadden het
al eerder met elkaar aan de stok en de schietpartij was een vergeldingsactie voor een vorig in-
cident. De Oostendse politie had de dader binnen het kwartier te pakken. q pagina 2-3
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REDACTIE
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare

Tel. 051 26 61 11
Fax 051 26 65 87

AUTOBEDRIJF 
VERMEIRE
Torhoutsesteenweg 693
8400 OOSTENDE
059/70.51.47

3,4 - 8,2 L/100 KM. 90 - 190 G CO
2
 /KM. 

Milieuinformatie [K.B. 19.03.2004] op www.renault.be. 

CATALOGUSPRIJS BTWi € 12.700
KORTING (1) - € 701
RECYCLAGEPREMIE (2) - € 1.000
RENAULT  PREMIE (3) - € 1.000

NETTOPRIJS WELCOME DAYS BTWi      € 9.999
KORTING EN PREMIES INBEGREPEN

€ 9.999

NIEUWE TWINGO  
Expression dCi 75  

Afgebeeld model : Twingo Exception LEv 75.
Catalogusprijs opties inbegrepen : € 13.880 BTWi.

90g
CO2/km

VOORDEEL(5)

-21%

(1) Aanbieding geldig voor particulieren voor elke nieuwe Renault besteld tussen 06/01/2012 en 31/01/2012. Prijzen zijn inclusief 21% BTW. (2) 
Uit respect voor het milieu verbindt Renault zich ertoe uw oude voertuig te recycleren bij aankoop van een nieuwe Renault. Voor de voorwaarden 
van deze aanbieding dient u contact op te nemen met uw Renault-verdeler. Niet cumuleerbaar met de overnamepremie. (3) Uit respect voor het 
milieu biedt Renault een uitzonderlijke premie aan voor de aankoop van wagens die het milieu respecteren. Aanbod geldig voor particulieren voor 
elke nieuwe Renault, besteld tussen 06/01/2012 en 31/01/2012, die minder uitstoot dan 120 g CO

2
/km. (4) Aanbod van lening op afbetaling 

voorbehouden aan particulieren, geldig van 06/01/2012 tot 31/01/2012 op 14 modellen. Vaste debetrentevoet 0 % en jaarlijks kostenpercentage 
0 % voor een maximale duur van 36 maanden met een minimaal voorschot van 30 %. Voorbeeld voor Twingo Exception LEv 75 : contante prijs : 
€ 13.080 BTWi, voorschot van € 3.924, 36 maandelijkse afbetalingen van € 254. Totaal te betalen bedrag : € 13.080. (5) Korting in % tussen 
de catalogusprijs BTWi en de Nettoprijs Welcome Days BTWi kortingen en premies inbegrepen. Adverteerder en kredietbemiddelaar: Autobedrijf 
Vermeire - Torhoutsesteenweg 693 - 8400 Oostende. www.renault.be

WELCOME DAYS
SALONCONDITIES OP HET HELE GAMMA 
TOT 31 JANUARI    (OPEN OP ZONDAG 15, 22 EN 29)

FINANCIERING 
OP 14 MODELLEN

JKP (4)

%0

q Alle info op de laatste pagina van KW TEEVEE
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LEFFINGE

Norbert
Dedeckere werd
40 jaar geleden

wereldkampioen
q pagina 49
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Q OOSTENDE – Woensdagmor-
gen redden Björn Beirens en Dan-
ny Vanbiervliet het leven van een
drenkelinge. De agenten aarzelden
niet en doken het koude Noord-
zeewater in om een 42-jarige
vrouw te redden.q pagina 5

Agenten
redden

drenkelinge
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Bijna tien jaar na datum heeft Finding Nemo nog altijd
weinig aan charme ingeboet. Na Toy Story 3 is dat nog
altijd de meest winstgevende Pixar-film tot nog toe. 
In Finding Nemo maken we kennis met de clownvis Ne-
mo, die tegen de wil van zijn paniekerige vader Marlin,
de wilde zee tegemoet zwemt. Maar als de kleine Nemo
gevangen wordt en in een aquarium belandt in het hartje
van Sydney, begint voor vader Marlin een onbegonnen
zoektocht. Gelukkig krijgt hij de hulp van Dory, al is een
vis met een kortetermijngeheugen niet bepaald de ideale

partner… Nadat Disney een tijd geleden - met succes ! -
nog The Lion King opnieuw in de bioscoopzalen bracht,
maar dan in 3D, werkt Pixar nu volop aan een driedi-
mensionele conversie van Finding Nemo. Midden sep-
tember wordt die verwacht. Wij hebben alvast onze
zwembroek klaargelegd…

q Finding Nemo speelt op zaterdag 21 januari op VT4
om 19.15 uur.

Dit najaar in een 3D-jasje in de bioscoop

Nemo weer boven water

DEZE WEEK

40 DUOTICKETS
voor de Schlagerparade in Roeselare
q pagina 19

5 DVD’S UKI
Uki 3
q pagina 20

DB33/186566A2

DOMO BROODROOSTER
voor slechts A15,99 
i.p.v. A29,99
q laatste pagina

A15 KORTING
op de Lonely Planet gids 
„Beroemde Reizen”
q pagina 19

PUZZEL EN... 
win een TomTom GO LIVE gps
of een Princess blender
q voorlaatste pagina

WORD JIJ DE NIEUWE VOETBALKRAK
VAN HET JAAR?
Speel mee en win elke week prachtige prijzen en
punten voor het jaarklassement. 
q pagina 20-21

Petrus, niet voor engeltjes

UW NISSAN-VERDELER
VOOR GROOT-KORTRIJK

VANNESTEMOTORS.BE/NISSAN

VANNESTE MOTORS
Kortrijksesteenweg - Harelbeke

DB38/165536K1

Q KORTRIJK – Er is alvast één Waregem-
se die zaterdag in de derby tegen KV
Kortrijk voor de Veekaa zal supporteren :
Loes Amez (21). Zij is sinds anderhalf jaar
de vriendin van KVK-spits Ernest Nfor
die vorig seizoen nog bij Zulte Ware-
gem speelde. “Het machogedrag
van veel voetballers is Ernest
vreemd. Hij toonde zich van onze
eerste date gemeend geïnteres-
seerd in mijn doen en laten”, zegt
Loes, die ook het geheim is achter
zijn kapsel. “In zijn thuisland Ka-
meroen word ik als een koningin
ontvangen !” q Sport West, p. 2-3 Fo
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KVK-spits
heeft lief uit
Waregem
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BVBA

garage 

DUMONT
Arteveldestraat 7  I  8551 Heestert  I  T. 056 64 43 75  I

info@garagedumont.be

www.garagedumont.be

MEER DAN 50 JAAR FORD-ERVARING!

DB32/188870A2

q Alle info op de laatste pagina van KW TEEVEE
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Q SINT-DENIJS – Het drama dat het gezin Peutevinck uit de
Kooigemstraat zaterdagavond overkwam, bracht een golf van soli-
dariteit op gang. Het jonge gezin met vier kinderen verloor zijn pas
gerenoveerde woning in een felle brand. Niemand raakte gewond,
maar de bewoners verloren wel hun hele hebben en houden. “De
laatste vier maanden van de renovatie werkten we dag en nacht
door. Alle tijd en geld is in vlammen opgegaan”, klinkt het versla-
gen. Sympathisanten uit Sint-Denijs en Kortrijk zijn meteen met een
inzamelactie gestart die op massale respons kan rekenen.

q pagina 2-3

Sint-Denijs en Kortrijk in
de bres voor jong gezin
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ROLLEGEM

q pagina 10-11

Marino groet
Sven Nys

in elke
cross
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Foto AXV

 De FOrMule is eenvOuDig:  

 nieuws cOrrect, snel en OverZichtelijK serveren. 
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DE LEIE
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare

Tel. 051 26 61 11
Fax 051 26 65 87
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citroen.be

IN JANUARI GAAT CITROËN NOG VERDER.  
OPENDEURDAGEN BIJ ONS T.E.M. 31 JANUARI, ZONDAGEN INBEGREPEN.

INNOVATIES
MAXI 

PRIJZEN
MINI

(1) Aanbieding geldig bij aankoop van een nieuwe CITROËN Berlingo Break 1.6 VTi 95 MAN Tentation besteld in januari 2012, alle premies inbegrepen, alsook kortingen en recyclagepremie(2). (2) Citroën neemt uw oud voertuig over bij aankoop van een nieuwe Citroën. Dit voertuig moet volledig zijn en minimum 6 maanden ingeschreven zijn 
op naam van de koper van het nieuwe voertuig. Aanbiedingen geldig in januari 2012, niet cumuleerbaar met andere lopende promoties en geldig bij ons.

Milieu-informatie (KB 19/03/2004): citroen.be 

-41%
TOT 

KORTING (1)

VAN 3,4 TOT 7,4 L/100 KM VAN 87 TOT 195 G CO2/KMVAN 3,4 TOT 7,4 L/100 KM VAN 87 TOT 195 G CO2/KM
(1) Aanbieding geldig bij aankoop van een nieuwe CITROËN Berlingo Break 1.6 VTi 95 MAN Tentation besteld in januari 2012, alle premies inbegrepen, alsook kortingen en recyclagepremie(2). 
(2) Citroën neemt uw oud voertuig over bij aankoop van een nieuwe Citroën. Dit voertuig moet volledig zijn en minimum 6 maanden ingeschreven zijn op naam van de koper van het nieuwe voertuig.
Aanbiedingen geldig in januari 2012, niet cumuleerbaar met andere lopende promoties en geldig bij ons. 

citroen.be

IN JANUARI GAAT CITROËN NOG VERDER.  
OPENDEURDAGEN BIJ ONS T.E.M. 31 JANUARI, ZONDAGEN INBEGREPEN.

INNOVATIES
MAXI 

PRIJZEN
MINI

(1) Aanbieding geldig bij aankoop van een nieuwe CITROËN Berlingo Break 1.6 VTi 95 MAN Tentation besteld in januari 2012, alle premies inbegrepen, alsook kortingen en recyclagepremie(2). (2) Citroën neemt uw oud voertuig over bij aankoop van een nieuwe Citroën. Dit voertuig moet volledig zijn en minimum 6 maanden ingeschreven zijn 
op naam van de koper van het nieuwe voertuig. Aanbiedingen geldig in januari 2012, niet cumuleerbaar met andere lopende promoties en geldig bij ons.

Milieu-informatie (KB 19/03/2004): citroen.be 

-41%
TOT 

KORTING (1)

VAN 3,4 TOT 7,4 L/100 KM VAN 87 TOT 195 G CO2/KMVAN 3,4 TOT 7,4 L/100 KM VAN 87 TOT 195 G CO2/KM
(1) Aanbieding geldig bij aankoop van een nieuwe CITROËN Berlingo Break 1.6 VTi 95 MAN Tentation besteld in januari 2012, alle premies inbegrepen, alsook kortingen en recyclagepremie(2). 
(2) Citroën neemt uw oud voertuig over bij aankoop van een nieuwe Citroën. Dit voertuig moet volledig zijn en minimum 6 maanden ingeschreven zijn op naam van de koper van het nieuwe voertuig.
Aanbiedingen geldig in januari 2012, niet cumuleerbaar met andere lopende promoties en geldig bij ons. 

DB47/193275A2

Q WERVIK – De Wervik-
se groothandel in kazen Tri-
porteur is gestart met de
bouw van zijn eigen kaas-
makerij voor Goudse kaas.
Normaliter zijn de bouw-
werken in oktober voltooid
en kan het proefdraaien op
de geautomatiseerde pro-
ductielijn starten. Vanaf
2013 wordt 300 ton per jaar
geproduceerd. Met het pro-
ject is voor Triporteur een
investering van 4 miljoen
euro gemoeid.q pagina 3

Bouw kaasmakerij gestart

Foot a-CR

Q MENEN – Jacqui Vercouil-
lie, die destijds de sportwinkel
Jackie Sport in de Ieperstraat in
Menen uitbaatte, ontpopt zich al
jaren tot een ‘tv-beeldenstormer’.
Geen wielerwedstrijd of Jacqui
(62) duikt bij de interviews in het
beeld op. Meestal geïnteresseerd
knikkend, soms warm troostend,
maar vooral : altijd toevallig en
zichtbaar op de achtergrond als-
‘beeldbehang’. Jacqui wou voor
onze krant uitzonderlijk voor een
keer op de voorgrond poseren.
q Krant van West-Vlaanderen,
p. 14-15

Jacqui tv-beeldenstormer 
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Martijn Vandenberghe
wint VRT-wedstrijd

met Twitter-app
@hoeishetverkeer

q pagina 21

Haar met overdosis kwik
Q MENEN – Het gezond-
heidsonderzoek – de zgn.
biomonitoring – dat op
199 jongeren in Menen
werd uitgevoerd, blijft
voor beroering zorgen.
Dat bleek tijdens de info-
vergadering, die de onder-
zoekers voor de inwoners
belegden. Jongeren in Me-
nen hebben meer zware
metalen in hun lijf dan
leeftijdsgenoten elders in
Vlaanderen. Een van hen
is Michael. “Mijn jongste
zoon heeft te veel lood in
zijn bloed en te veel kwik
in zijn haar,” zegt moeder
Nadine Descheemaecker.
“We blijven niet langer in
Menen wonen.” 
q pagina 16

“Resultaten van testen zijn
duidelijk. We verhuizen.”
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Bisschop dient klacht in
wegens laster en eerroof

Fo
to

 B
en

ny
 P

ro
ot

Q DAMME – De voorbije weken heeft een onbekende briefschrijver brieven gedeponeerd in
honderden Damse brievenbussen, met zeer kwetsende aantijgingen ten opzichte van de Damse
burgemeester. Dirk Bisschop is die haatcampagne beu en diende klacht in wegens laster en
eerroof. “Als politicus moet je tegen een stootje kunnen. Het enige doel achter deze berichten
is mij persoonlijk aan te vallen, in de hoop om mijn positie als burgemeester te doen wankelen.
Maar ik neem het niet dat die briefschrijver nog andere mensen, die niks met de politiek te
maken hebben, bekladt en kwaad doet. Het is uitsluitend omwille van hen dat ik reageer”, zegt
de burgemeester. q pagina 2-3

Anonieme
briefschrijver

belastert Damse
burgemeester
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SOCIAAL

Staking heeft
voor- en

tegenstanders
q pagina 8 en KW p. 2-3 

SPORTLINE BRUGGE

Maalsesteenweg 23 - St.-Kruis Brugge

Tel. 050374964 - www.sportline.be

Totale uitverkoop!
Wij verhuizen in april

DB37/190951A2

1000 m2 sport, vrijetijd en mode

q Alle info op de laatste pagina van KW TEEVEE

Ga samen met Krant van West-Vlaanderen
OP SPORTIEVE FIETSVIERDAAGSE
NAAR DE FRANSE ALPEN

D
B

82
/1

91
41

3A
2

Hoge Hul 10 | 8000 Brugge
050 31 18 83 

www.dermatrucks.be

NISSAN NV 400

 JAARVERSLAG 2011 ROULARTA MEDIA GROUP  Kranten \\ 77 



De Streekkrant / De Weekkrant / Tam-Tam / ‘t Fonteintje / Het Gouden Blad / De Wegwijzer / 
Le Frontalier   / Zeeuwsch-Vlaams Advertentieblad / De Zondag / Steps City Magazine /  
A Nous Paris / A Nous Lille / A Nous Lyon / A Nous Marseille / Citymagazine

gratIs pers
 



 80 // gratis Pers  JAARVERSLAG 2011 ROULARTA MEDIA GROUP

nicOlas nOseDa // cheF regiOnale reDactie De streeKKrant / De weeKKrant / De ZOnDag 
Sinds 2000, m’n eerste werkjaar bij Roularta Media Group, zag ik De Streekkrant/De Weekkrant en De Zon-
dag jaar na jaar groeien. In cijfers én in appreciatie, zowel bij de lezer als bij – niet minder belangrijk – de 
adverteerder. Vandaag zijn het meer dan ooit de populairste bladen van het land, en terecht. De Streekkrant/
De Weekkrant onderging in 2010 de succesvolle overgang van broadsheet naar tabloid. Maar daar hield de 
vernieuwing niet op. Het nieuwe jaar zijn we gestart met een frisse lay-out en nog meer lokale redactie, wat 
de verankering in de regio zo mogelijk nog versterkt. De Zondag behoeft nog maar weinig introductie. Sinds 
2008, de start van het sportkatern in de krant, is De Zondag een volwaardige krant waarmee rekening dient te 
worden gehouden. De formule van de gratis krant op zondag blijft scoren, ieder jaar opnieuw. Als chef regio 
stuur ik voor De Zondag en De Streekkrant/De Weekkrant de provinciecoördinatoren en de freelancers te velde 
aan. Daarnaast hou ik me bezig met coördineren, het schrijven van artikels en eindredactie. Een job die nog 
altijd geen seconde verveelt. Houden zo!

lokale InforMatIeMedIa:
GraTIs Pers
De Streekkrant (De Weekkrant in de provincie Limburg) is het 
huis-aan-huisweekblad dat alle huizen bereikt van Nederlands- 
talig België. De Streekkrant verschijnt op tabloidformaat en brengt 
lokale informatie, streek per streek, voor 50 verschillende regio’s. 
De krant besteedt veel ruimte aan een groot aantal vaste rubrie-
ken met streekgebonden berichtgeving en is marktleider op het 
vlak van de lokale jobmarkt en de lokale immobiliënmarkt. Het is 
de koopjeskrant voor de consument die interesse heeft voor de 
aanbiedingen van de lokale handel. Met 2,8 miljoen exemplaren is 
De Streekkrant de grootste krant van Nederlandstalig België.

Roularta is ook uitgever van een reeks zeer lokale huis-aan-huis-
weekbladen die ook allemaal op tabloidformaat verschijnen met 
een traditionele lokale titel. Op die manier komt Roularta in de 
provincies Oost- en West-Vlaanderen op veel plaatsen wekelijks 
twee keer aan huis. Met Tam-Tam, ‘t Fonteintje, Het Gouden Blad, 
De Wegwijzer enz.

Vlak over de grens met Frankrijk wordt de Franstalige tabloid 
Le Frontalier uitgebracht, in twee edities (Nord en Comines-
Roncq-Mouscron).

In Nederland geeft Roularta in joint venture met Wegener 
het Zeeuwsch-Vlaams Advertentieblad uit, marktleider voor 
Zeeuwsch-Vlaanderen.

Krakeleweg 59 - 8000 BRUGGE - Tel: 050/312.144 - Fax: 050/312.145
www.containerverhuurcorneillie.be  -  info@containerverhuurcorneillie.be

MAAKT

HET
VERSCHIL!

Ook op zaterdag
Plaatsen van     borden

Vergunningen

NIEUW
OP ZATERDAG!

Leveren van
stortklaar beton,

stabilisé,…

Alle afval
Alle maten

DRINGEND GEZOCHT
BEKWAME GEMOTIVEERDE VERKOOPSTER M/V

Bellen naar: 0472814634 - 0475776323
WWW.NAODOBRASIL.BE

ANTOINE BREARTSTRAAT 9 TE KNOKKE-HEIST
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BUYSSE
sierschouwen

Stationsstraat 133 - 8340 Sijsele
0475592857 - 050354491
www.buysse-sierschouwen.be

Volledig vernieuwde
toonzaal

Openingsuren: di.-wo.-do. 15.30u. tot 18.30u. - Zaterdag van 10u. tot 17u. DB32/211867B2

BATIBOUW
VOORWAARDEN

MAALSESTEENWEG 23 • 8310 ST.-KRUIS-BRUGGE 

• Tel. 050374964

Bestel nu online op

www.sportline.be

TOTALE UITVERKOOP
Wij verhuizen in april naar de 
Gouden Boomstraat 2 in Brugge

ALLES

-75%*

• Ski- & Snowboardkledij &
Schoenen

• Fietskledij & Fietsschoenen
• Sport- & Vrijetijdsschoenen

• Sportmode: o.a. Esprit -
Billabong - Quiksilver - Tommy
Hilfiger - Desigual - Fred Perry -
Peak Performance -... 

• Wandelschoenen - Regenkledij

Vanaf 9 tot 19 maart

1000 m2 sport, vrije
tijd en mode
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DB43/213679B2

DB43/214513B2

Dorpsstraat 167, 8340 Sijsele (N9 Baan Brugge-Maldegem). Tel. : 050377103
Open: maandag t.e.m. zondag. Doorlopend 10-18u.

Gesloten op woensdag. 

De Linde
Stijl & Sfeer voor Huis & Tuin

www.delinde-interieur.be

Lentedagen 16 - 17 en 18 maart 2012

Ontdek onze
mooie

potten en decoratie voor buiten

ROESELARE

DELAERESTR. 13

BRUGGE

NOORDZANDSTR. 34

ZWANGERSCHAPSKLEDIJ · WWW.NINETOGO.BE
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NIEUWE OPENINGSUREN:
Woensdag - donderdag - vrijdag 

en zaterdag telkens van 
10.00u.-12.00u. & 14.00u.-18.00u.
Maandag en dinsdag: gesloten!

Gistelse Steenweg 303
8200 St.-Andries
0478546315 

(Roos Vandendriessche)
050383315 (winkel)

DB54/217765C2

NIEUW! NIEUW! NIEUW!
Vanaf maart 2012 lanceren wij een afdeling
tweedehands merkkledij!
U kunt uw goed onderhouden kleding bij ons
binnenbrengen tijdens de winkeluren. 

Tevens is de zomercollectie 2012 binnen!
En dit aan zeer interessante prijzen!
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Fort Lapin 13
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-30%
OPRUIMING STOCK

KOELKASTEN &
DIEPVRIEZERS

-30%
OPRUIMING STOCK

tot

CITY MAGAZINE

VRIJDAG 9,ZATERDAG 10 ENZONDAG 11 MAARTOOSTKAMP
DB35/219128C2
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OPENDEURDAGEN

zie  pagina 7

Sandra Wintein 
en Klaas Pouwels
vierden hun 20
jarig bestaan en
trakteren u op een

GRATIS
KOM SOEP 
bij aankoop van een
broodje naar keuze en
afgifte van deze bon. 

St.-Amandsstraat 33
8000 Brugge
tel. 050330665

www.sintamandje.be - info@sintamandje.be

✂
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Verkoop hier uw huis

Gebruik de zoekertjesbon 
in deze krant
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Plaatsuwzoekertje in
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Huis-aan-huisbedeling te Brugge, Assebroek, Beernem, Hertsberge, Jabbeke, Koolkerke, Kristus-Koning, Loppem, Oedelem, Oostkamp, Ruddervoorde, Sijsele, Sint-Andries, Sint-Joris, Sint-Jozef, Sint-Kruis, Sint-Michiels, Sint-Pieters,
Snellegem, Varsenare, Waardamme, Zedelgem

Kantoor: St.-Jorisstraat 20, 8000 Brugge • Tel. 050 44 21 11 • Fax 050 44 21 22 • e-mail: kantoor.brugge@roularta.be, www.tam-tam.be
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Bewoners van de Ketsbruggestraat en SAK’ers kwamen op straat om te pro-
testeren tegen het aangepaste mobiliteitsplan, en dit met de slogan ‘Ei, ei, ei :
Ketsbrugge wil erbij !” “De buurtbewoners willen dat hun straat, net zoals de na-
burig gelegen straten, een parkeerbeperking krijgt. De straat gaat nu al gebukt
onder de nodige last : wildparkeren, verkeersdrukte, geluidsoverlast, onveilige
situaties van bestuurders die zich haasten om het laatste vrije plaatsje in te ne-
men”, zegt Alexandre Lefebvre, die in de Ketsbruggestraat woont. Burgemees-
ter Patrick Moenaert wil best aannemen dat het in de Ketsbruggestraat erg druk
kan zijn, maar zegt terughoudend te zijn om zomaar blauwe zone in te voeren.
(cgra/foto cgra)
Lees meer hierover in café tam-tam binnenin. 

Ketsbruggelingen
vragen parkeerbeperking

Westerlaan 27 I 8790 Waregem I info@beleggingsadviesverschuere.be I www.beleggingsadviesverschuere.be

Verschuere
ONAFHANKELIJK  BELEGGINGSADVIES

Tel. 056/60 40 69

SDW/DB36/187933A2

In 2011

3,75%
netto

Tevreden met de opbrengst van uw
spaarrekening in 2011?

Keuze uit diverse financiële
instellingen.

WWW.GHIJSELS.BE

FORD GALAXY 1.8TDCi 
Monovolume met 7 zitplaatsen in perfecte staat .
61.000km - bouwjaar 2009 - 1 jaar waarborg.

WAREGEMSTRAAT 103 - ZULTE - TEL.: 056 60 40 51

TOPOCCASIES - ZIE WEBSITE
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SDW/DB11/206978B2

www.dezon.net
Schoolstraat 22 • 8540 Deerlijk • 056 71 15 88

www.dezon.net
Open: ma. 16u.-18.30u. • di. t.e.m. zat. 9u.-12u. & 14u.-18.30u.

zon. 10u.-12u.S
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10% KORTING

van woensdag 29 februari t.e.m.
zondag 11 maart

Baby- & kinderkledij van 0-18 jaar:

Zwangerschapskledij collectie 2011: -50%

• Filou & Friends
• Noppies
• Red & Blu
•  River Woods
• Terre Bleue

• Woody
• Mc Gregor
•  Gaastra
• IKO
• Bleu Bay

• 717
• Carbone

NIEUW
• Retour

Frank Van Wynsberghe
Totaal interieurinrichting

Nieuw assortiment binnendeuren
Gyprocwanden en plafonds

Ramen en voordeuren
Ingemaakte kasten
Houten tuinpoorten
…

Open van 14-19u.
Zaterdag van 9-12
en 14-16u30.

Ook open op zondag
van 10-12u.

Atelier:
Vichtseweg 228, Waregem

Tel.: 056 77 32 83

vanwynsberghe.frank@skynet.be
www.vanwynsberghefrank.be

BEZOEK ONZE TOONZAAL

Tuinpoorten: Landelijk - modern
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NU  AC T I EDAGEN  !

SDW/DB34/207392B2

www.degeestigesteen.be

Steengrill 5 vleessoorten:
€19/persoon

Vleesassortiment, gemengde sla,
sausjes en frites 

Schaaldieren op de steen:
€29/persoon

Langoustine, scampi’s, vanamei,
krustanord, gamba’s en pandalus
Gemengde sla, sausjes en frites

hotel

de
Peracker

Caseelstraat 45 - Waregem
Reserveer:

056 60 03 31 of info@degeestigesteen.be

� � �

SDW/DB11/207469B2

WEET HOE JE EET
Vitaliteitsprogramma

Als je weet hoe je eet,
Hoef je nooit meer op dieet

SLANK & FIT
VITALITEIT

BLIJVEND RESULTAAT
Vanderbauwede Sophie - 0478/47 17 40

sophie.whje@gmail.com
AA/DB35/572501H0

AA/DB11/681342A1

WWW.KAMERS-PERLA.BE

TJAMMELSTRAAT 18
WORTEGEM-PETEGEM

TEL 056 69 43 43

OPEN VANAF 9 UUR

SAUNA EN JACUZZI
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V.U. : BVBA Het Gouden Blad, Meiboomlaan 33 te 8800 Roeselare

WEKELIJKS COMMERCIEEL INFOBLAD

WAREGEM
TOTALE OPLAGE:
44.348 EX.

VOLLEDIG
POSTBEDEELD

Info: De Brauw François - Kortrijksesteenweg 1064 - 9051 Sint-Denijs-Westrem - Tel. 09 237 11 84 - GSM: 0476 40 38 41
Fax: 09 237 11 62 - E-mail: goudenbladwaregem@roularta.be

WEKELIJKS POSTBEDEELD IN: ANZEGEM (Anzegem, Gijzelbrechtegem, Ingooigem, Kaster, Tiegem,
Vichte)    DEERLIJK   (Deerlijk,   St. Lodewijk)    DENTERGEM    (Markegem,   Oeselgem,   Wakken)
KRUISHOUTEM   (Kruishoutem,   Nokere)    WAREGEM (Beveren-Leie,   Desselgem,  St-Eloois-vijve,
Waregem)  WIELSBEKE (Ooigem, St-Baafs-Vijve, Wielsbeke)  WORTEGEM - PETEGEM  (Wortegem,
Elsegem)  ZULTE  (Olsene, Zulte) 
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NOBELS I  M  M  O

WWW.NOBELS.BE INFO@NOBELS.BE

MAXIMALE PUBLICITEIT
PROFESSIONEEL ADVIES

055 30 92 90
AALSTSTRAAT 132 OUDENAARDE

CONTACTEER
ONS

VRIJBLIJVEND

UW

WONING

ONZE PASSIE
BIV : 200947

TOT UW DIENST
OUDENAARDE GENT RONSE BRAKEL

NIEUWERKERKEN BERLARE LESSEN
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www.poolhouse.be I tel. 051 77 24 00 I gsm 0496 61 66 92

SDW/DB34/127890I1

De beste rijschool in uw buurt!

Roeselare · Kortrijk · Deerlijk · Waregem · Zwevegem · Deinze · Tielt · Gavere · Torhout · Staden  

Emelgem · Izegem · Lichtervelde · Diksmuide · Oudenaarde · Moorslede · Meulebeke · Zottegem

Vergeet niet tijdig in te schrijven voor uw praktijklessen! www.rijscholenlust.be

ALLE RIJBEWIJZEN • www.rijscholenlust.be • info@rijscholenlust.be
051200948 of 056223554 of 092701932
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www.kapsalonnuance.be

Tolpoortstraat 18 - 9800 Deinze - T 09 380 32 36

MÉT EN ZONDER AFSPRAAK
dagelijks open, behalve zon- en feestdagen

TOTALE UITVERKOOP JUWELEN DYRBERG/KERN

GRATIS ADVIES & BEGELEIDING
VAN INGE D'HAEYERE

EXCLUSIEF VOOR DEINZE!

SDW/DB13/211284B2

meer foto’s op www.close-up.be ooooopppppp wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.ccccccccccccclllllllllllllooooooooooossssssssssssseeeeeeeee---uuuuuuuuuuuppppppppppppppppppppppppppppp... bbbbbbbbbbbbbbeeebbeee

AVOND
SHOPPING!

OP 

DONDERDAG 
8 MAART

TOT 
20.00 u.

meer fotttoo’’’’’’ssssss ooooopppppp

Grote Markt 14
Izegem
051 43 77 88

Loofblommestraat 23
Sint-Denijs-Westrem
09 330 41 77

Koningin Astridlaan 57A
Maldegem
050 70 07 07

TRENDY & BETAALBAARRENDY & BETTRRENDY & BETAATR
CLOSE

RAAR
UP

ALBAALBATAATAA AARAAR

SDW/DB13/213016B2

K. Maenhoutstraat 31B
www.fidauro.be

SDW/DB34/214956B2

TEGELS NODIG ?
TEGELS BOUWMATERIALEN

Va n h e u v e r s w y n
Kruishoutemstwg 73

9750 ZINGEM
tel. 09 - 384 11 87

www.vanheuverswyn.be
Opendeurdagen zie p. 22

verdeler

D
B
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FABRIKANT

Zie binnenin

KASTER (ANZEGEM)

www.tuinhuizenfabrikant.be

SDW/DB34/215006B2

✄

dames- heren - Jeugddames- heren - Jeugd

BIJ AFGIFTE VAN DEZE BON

-10%
KORTING

(geldig tot 15 maart en niet
cumuleerbaar met andere kortingen)

✂

Nazarethsesteenweg 65 - 9770 Kruishoutem - Tel. 09 383 56 77
www.texandrea.centerall.com

SDW/DB33/215139B2

520 m2 keuze aan topmerken
maten : dames tot 52 - heren tot 3 XL

Actie maand maart:  
Op de dag van uw verjaardag 

in maart 20 % korting (onbeperkt)
(paspoort voorleggen aub)

(Maximale aankoopkorting is 20%)

ACTIE OP SCHOENEN
OP VRIJDAG 9 & 16 MAART
20% OP ALLE SCHOENEN

Steenweg 144A - 9810 Eke 
09 388 54 71

E-mail : picobello-eke@skynet.be
open : di-vr 9u30 - 12u / 14u - 19u.   

zat. 9u30-18u  zond. & maand. gesloten

ZIE OOK PAGINA 8

SDW/DB91/216804C2

TEGELOUTLET

www.tegelsprovijn.be

Voorwaarden in winkel • Actieprijzen exclusief btw en transport

GEKRAAKTE PRIJZEN
Eindereeksen tot -70 %
Tal van loten op onze tegelzolder

Alles aan 5€m2

Magazijnresten
aan DUMPINGPRIJZEN

ELKE DAG OPEN
ZONDAG GESLOTEN

Tel. 09/220 23 49

SDW/DB13/217273C2

ZIJSTRAAT BIEBUYCKSTRAAT 32

Betrouwbare
occasies

Grotesteenweg-zuid 43
GENT-ZWIJNAARDE
Tel. 09.241.54.14

www.garagevanhoe.be

Occasies p. 15
SDW/DB37/217415C2

INBRAAKBEVEILIGING
INBRAAKPREVENTIE

Openen van deuren 24/24
Plaatsen van alle sloten

INBRAAKWERENDE DEUREN
(Vrijblijvend advies & offerte)

LAMBERT SLEUTELSERVICE
Guido Gezellelaan 93

9800 Deinze
Tel. 09 386 28 75

www.lambertsleutelservice.be
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www.eco-isolatiewerken.be

isoleert ook uw woning

• dakisolatie

• zolderisolatie

• spouwmuurisolatie

• ...

GRATIS OFFERTE!

gsm 0477 82 93 23
info@eco-isolatiewerken.be
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Kortrijksesteenweg 1064 - 9051 Gent - tel. 09 237 11 61 - fax 09 237 11 62 - fonteintje@roularta.be

8 maart 2012 week 10

 het nieuwe jaar Zijn we gestart Met een Frisse  

 lay-Out en nOg Meer lOKale reDactie,  

 wat De veranKering in De regiO ZO MOgelijK  

 nOg versterKt. 

+ SERVICE AUPRÈS DE NOS
REVENDEURS EN FRANCE

• 12 ans de garantie

• Livraison gratuite

• Verre sécurit, 7 x plus résistant
que verre horticole

Plus d’information:
ACD sa | Zwaaikomstraat 22 | 8800 Roeselare | Belgique
Tél. 0032 51 24 25 26 | info@acd.be
www.acd-serres.fr

ROE/DB35/178289L1

MEUBLES

COXYDE
Zeelaan 206

Tél. +3258512924
Fermé le mercredi

FURNES
Kaaiplaats 1

Tél. +3258311069
Fermé le dimanche

NIEUPORT-BAINS
Coin Franslaan-Kinderlaan

Ouvert samedi
& dimanche

SPÉCIALISTE D’AMÉNAGEMENT D’APPARTEMENTS 
ET DE STUDIOS

DB38/206511B2

Découvrez
nos

promotions!

MEUBLES  DE  JOUR  ET  DE  NUIT

CASSELSTRAAT 41
B-8970 POPERINGE
Tel +32 57 33 38 81

www.boligna.be* Table Herbert + 6 chaises Joe de Vincent Sheppard.
Promotion valable jusqu’au 30 avril 2012.

PRIX
PROMOTIONNEL
TABLE + 6 CHAISES*

€ 3.575

€ 2.875

Heures d’ouverture
Lundi à vendredi: 9 h-12h & 13.30h - 18 h
Samedi: 9 h-12h & 13.30h - 17.30 h

Arsenaalstraat 6 - Ieper - Tel. + 3257202750
www.edamo.be • info@edamo.be

Crack

Rijselpoort

Arsenaalstraat

centre ville

Edamo

Peinture satin Levis -10%

Méga discount tapis

Lots de papier peint et de rideaux
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1, RUE DE LILLE - YPRES | RIJSELSESTRAAT 1 - IEPER

WWW.SILHOUET.BE

CORSETTERIE EN TOUTES FORMES,
POUR LES FEMMES DE TOUTES FORCES,
POUR SE SENTIR BIEN EN FORME!

NOUS OFFRONS UNE LARGE GAMME DE

TAILLES EN CORSETTERIE, JUSQU’AU

TAILLE H. MODERNE ET CLASSIQUE.

L I N G E R I E

Silhouet

DB27/230983C2

VOIR

P. 2
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Ici la chance vous sourit tous les jours...

Luna Park - Salle de jeux
Bellestraat, 59A - B-8954 Westouter - Mont Noir
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Roulette
Joker Poker
Dice Runner
Golden Dice

Lucky Dice
Crazy Dice

Belgian Draw Poker
Random Dice

Super Pearl Dice
Dice Spinner

Jockey Club 2
etc...

Machines à Sous

...divertissement, lots
 et gains en abondance!
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15Sommaire
- Édito en page 5.
- Agenda en page 7.
- Camping-cars : quelques précisions en page 9.
- Les asperges des dunes sont de retour

en page 17.
- Découvrir la Route du Lin et le Rallye Bleu

en page 19.

Steeds meer Vlamingen besluiten vanwege de aantrekkelijke prijzen een woning te kopen in Zeeuws-Vlaanderen. Vo-
rige week donderdag werd in Cadzand-Bad een grote promocampagne gestart om de Vlaming bewust te maken van de 
voordelen. Bij de belangrijkste invalswegen staan metershoge reclameborden. De Open Huizendag wordt een weekend!

Grootse regiofi nale Kunstbende 
Wat hebben Jan Kooijman, 
DeWolff en Claudia de Breij 
met elkaar gemeen? Zij zetten 
allemaal hun eerste stappen 
naar bekendheid op het Kunst-
bendepodium! Benieuwd of er 
dit jaar ook Zeeuws talent op 
het punt van doorbreken staat? 
Bezoek dan de grote regiofi nale 
in maar liefst acht categorieën 
van Kunstbende Zeeland op 
zondag 11 maart in het Schel-
detheater Terneuzen. Scoop, de 
organisatie achter Kunstbende 
in Zeeland, organiseert jaarlijks 
deze wedstrijd voor jong creatief 
talent tussen de 13 en 19 jaar. 
Het programma start om 12.00 
uur met een niet te missen spec-

taculaire openingsact. Daarna 
laten zo’n 250 jongeren uit heel 
Zeeland de hele middag zien wat 
zij in huis hebben op het gebied 
van muziek, dans, dj’en, thea-
ter en performance, taal, expo, 
fi lm en animatie en last but not 
least fashion. Op verschillende 
podia tonen de deelnemers hoe 
het thema ‘Vreemd’ geïnterpre-
teerd kan worden. Een bijzon-
der afwisselend programma en 
voor iedereen die het leuk lijkt 
te komen kijken, het is ook nog 
eens helemaal gratis! Bij vrijwel 
alle programmaonderdelen mag 
je vrij in- en uit lopen. 
Naast alle optredens is er een 
leuk randprogramma. Breng 

bijvoorbeeld een bezoekje aan 
de haarartiesten van de poë-
tische kapsalon. Zij betoveren 
iedereen die dat wil met een 
gek, grappig en eigenaardig 
kapsel. Pluimen, draadjes, kra-
len, kleursel, veren, bloemen, 
lepels, stokjes en alle kleuren 
van de regenboog komen in 
het haar terecht. De dag wordt 
rond 17.45 uur afgesloten met 
de prijsuitreiking. De winnaars 
winnen niet alleen ontzettend 
leuke prijzen, zij gaan ook door 
naar de megafi nale in Amster-
dam. Meer weten over het pro-
gramma? Vanaf 9 maart staat 
het programma op de website 
www.kunstbende.nl.

Goedkoper 
wonen
Promocampagne voor Vlamingen

Het is landelijk nieuws waar-
van melding wordt gemaakt 
in de grote tv-journaals: de 
Vlaming heeft Zeeuws-Vlaan-
deren ontdekt als woonregio. 
Het aantal Belgische kopers 
op de Zeeuws-Vlaamse 
woningmarkt is vorig jaar 
explosief gestegen. De 
woningprijzen in de regio 
Zeeuws-Vlaanderen liggen 
aanmerkelijk lager dan over 
de grens. Oftewel je krijgt 
meer woning voor je euro’s. 

Door de redactie
Cadzand-Bad

Afgelopen donderdag werd 
in restaurant Pure C in Cad-
zand-Bad een grootse promo-

u
U

campagne gelanceerd die de 
Vlamingen gaat sensibilise-
ren. Initiatiefnemer is Stich-
ting Zeeuws & Vlaanderen, 
waarin makelaars, banken, 
hypotheekadviseurs, nota-
rissen, fi scalisten, woning-
corporaties en andere direct 
betrokkenen de krachten 
hebben gebundeld. De eerste 
tastbare resultaten zijn reeds 
zichtbaar. Aan drie belang-
rijke invalswegen in de regio 
zijn opvallende ‘welkomst’-
borden geplaatst. De bood-
schap, verwoord door voor-
zitter Peter Zuurveld, was 
glashelder. Zeeuws-Vlaan-
deren heeft een fl ink aantal 
troeven in handen: door het 
ruime aanbod zijn de huizen 
hier stukken goedkoper. Tel 
daar als pluspunt de lagere 
notaris- en registratiekos-
ten bij, maar ook de rust en 
uitgestrektheid van het plat-
teland. De cijfers die Peter 
Zuurveld presenteerde logen 
er niet om. De prijsverschil-
len, 40.000 tot 100.000 euro 
per woning, springen in het 
oog. Ze hebben een mag-
neetwerking: het aantal Vla-
mingen dat zich hier vestigt 
zit in sterk stijgende lijn. In 
de gemeente Sluis werd vo-
rig jaar zelfs een stijging van 
143% genoteerd. 

Gratis bus-
vervoer voor 
65-plussers
Sinds 1 maart 2010 wordt in 
Zeeuws-Vlaanderen bij wijze 
van proef gratis busvervoer 
geboden aan inwoners van 
65 jaar en ouder. Dit is een 
initiatief van Provincie Zee-
land en de gemeenten Hulst, 
Sluis en Terneuzen. De 
proef is een succes: het ex-
periment wordt verlengd tot 
1 juni 2012. In deze perio-
de nemen de drie Zeeuws-
Vlaamse gemeenten een be-
sluit of dit initiatief na juni 
wordt voortgezet. Voor meer 
info zie de website www.de-
goedekantop.nl/leef.

Het weer van 
de komende 
week ziet u op onze site!

www.zva.nu

PIETS 
WEERBERICHT

Het weer van 
Pip Utton (UK) kruipt in de En-
gelstalige voorstelling ‘Churchill’ 
in de huid van de beroemde En-
gelse leider. Te zien op donder-
dag 8 maart in het Ledeltheater. 

www.zva.nu

‘Churchill’ te zien in 
het Ledeltheater
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Zeeuws-Vlaanderen 
verwelkomt Vlamingen!

Hallo Jumbo!

Ook op zondag
de goedkoopste. 
Hallo Jumbo!
Jumbo in Terneuzen is 
iedere zondag open!
Van ��.�� uur tot ��.�� uur.

Terneuzen, Lorentzlaan ��

Gratis
parkeren!

De Tand 
Prothetische Kliniek

Westdorpe

Specialist in
klikgebitten

Contracten met 
alle zorgverzekeraars

Steeland 5, Westdorpe
Tel. 0115 - 45 12 80

ongediertebestrijding
- Preventie en bestrijding van alle ongedierte
- Advies- inspectie- en rapportagesysteem
- Bedrijfsmatig en particulier
- Gecertificeerd EVM Wageningen
- HACCP / hygiënecodes

0115-53 05 85 / 06-53 55 06 00
www.lader.nl

ontsmetting

knaagdieren

insecten

houtworm

wespen

vlooien

kakkerlakken

vliegen

UV lampen

vogelwering

determinatie

Elk paard is uniek! Kies daarom voor een paarden-
verzekering, met ziektekostendekking, via ons kantoor.

Scherpe premie, snelle en soepele afwikkeling!
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thijs naeyaert // accOuntManager De ZOnDag & De streeKKrant, retailer gOOgle 
aDwOrDs Als jonge schoolverlater startte ik in 2007 als Junior Account Manager binnen de Gratis Pers- 
divisie. In eerste instantie kreeg ik een basisportefeuille toegewezen met de taak deze te optimaliseren. Dank-
zij het continue leerproces, de bereidwillige steun van collega’s en enkele productacquisities heb ik in vijf jaar 
tijd echt kunnen doorgroeien. Ik beheer nu een betekenisvolle klantenportefeuille met enkele key accounts 
die de uitdaging hoog houden. Specifiek houdt mijn functie in dat ik binnen de afdeling Gratis Pers verant-
woordelijk ben voor de optimalisatie en de verdere uitbouw van het klantenbestand binnen de regio Midden-
West-Vlaanderen. Mijn taak bestaat erin om de mediaplanningen van kleine en middelgrote ondernemingen zo 
optimaal mogelijk uit te werken. Door veelvuldig contact met de klant en de aanwezigheid op talloze PR-activi-
teiten, wordt een accountmanager van Roularta eerder gezien als een echte adviseur, als iemand die naast zijn 
klant staat. Geen enkele dag is dezelfde dankzij de verscheidenheid aan klanten in combinatie met de snelheid 
waarin alles in medialand evolueert. Gelukkig maar, want dat maakt het net zo boeiend!

De Zondag is de zondagse editie van De Streekkrant met dezelfde 
look en feel, maar met een andere vorm van distributie dankzij een 
netwerk van 4.000 bakkerijen. De Zondag heeft 16 regionale edities 
die toelaten dat lokale adverteerders hun doelgroep beter kunnen 
bereiken. Met bijna 700.000 exemplaren en meer dan 1,5 miljoen 
lezers is De Zondag – na De Streekkrant – de tweede grootste krant 
van Nederlandstalig België. De Zondag wordt in heatset gedrukt 
met kleurendruk op alle bladzijden.

De originele distributieformule maakt het mogelijk om op zondag-
ochtend de volledige oplage te verspreiden in enkele uren tijd. Op 
een uniek moment en voor een bijzonder interessant en selectief 
publiek serveert De Zondag elke week een originele mix van inte-
ressante aanbiedingen van de lokale adverteerders, actualiteit en 
duiding, aangevuld met een uitgebreid overzicht van de opportu-
niteiten op de regionale markt van jobs, immobiliën en notariële 
aankondigingen. 

De Zondag schenkt ruime aandacht aan het nieuws van de dag, 
met een bijzondere focus op de voetbalwedstrijden van de zater-
dagavond. Ook de regionale component is een belangrijke troef in 
het concept van de krant, zowel het lokale weekoverzicht als de 
lokale agenda voor een aangenaam zondagje uit. Vaste rubrieken 
Scoop, Plaza en Trips maken de cirkel rond, met een gevarieerd 
wekelijks aanbod van respectievelijk tv & entertainment, hobby & 
lifestyle en vakantie & vrije tijd.

Op geregelde tijdstippen pakt De Zondag uit met actuele specials, 
zoals Autosalon, Batibouw, Tuin en Doe het zelf, Fietsen, Energie 
en Medioren. Op jaarbasis bevat de krant ook tien keer het maga-
zine Steps, vier keer het Immo- en Nieuwbouwmagazine en één 
keer (midden juni) het Vakantiemagazine.

de zoNdaG: de zondagskrant,  
gratIs bIj de bakker
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KVK wint in extra tijd
KV Kortrijk viert , Genk baalt.  (Foto PHOTO NEWS)

KV Kortrijk 3 - KRC Genk 2
KORTRIJK- Voor de vierde keer op vier sinds KV Kortrijk in eerste 
speelt, kon Genk er niet winnen. De jonge invaller Brecht Dejaegere 
scoorde in de vijf minuten toegevoegde tijd, nadat Jelle Vossen net te-
voren had gelijkgemaakt. Waarmee het team van ex-Genk-trainer 
Hein Vanhaezebrouck weer langszij komt in de rangschikking, al mag 
Genk met een veel beter doelsaldo op  play-off 1 blijven mikken.

Kortrijk, dat bij monde van zijn 
trainer had laten weten dat de druk 
van de ketel was om nog  play-off 1 te 
halen nu zijn team buiten de top zes 
was gevallen, startte best wervelend 
met drie mogelijkheden binnen de 
eerste zeven minuten.
 De eerste kwam er meteen toen 
Messoudi doorging over links maar 
zijn laterale voorzet achter de rug van 
de twee inlopende spitsen belandde. 
De derde was meteen de goede: nu 
bracht Mulemo aan vanaf links en 
zwenkte Veselinovic de bal kundig 
met links in de verste hoek van het 
doel. Dat was even slikken voor 
Racing Genk dat zo snel mogelijk 
zijn ticket voor de P.O.1 op zak wou 
hebben. 
De Limburgers namen zo’n kwartier 
het balbezit over, puurden daar een 
stel hoekschoppen uit maar geen 
heuse bedreigingen voor gouwge-
noot Kristof Van Hout. 
Kortrijk daarentegen was scherper in 
de acties: Anele moest er binnen het 
strafschopgebied al stevig in, in duel 
met een sterk spelende Chavarria, 
en toen de swingende Anderlecht-

huurling foutief werd afgestopt, werd 
het wel heel warm voor het Genkse 
doel. De Mets trapte de vrijschop tot 
bij Veselinovic die vanuit het ach-
terpak terugkopte: Pavlovic voerde 
een snelle omhaal uit, Bailly tipte de 
bal met een sublieme reflex over de 
doellat. Hetzelfde trio deed het op de 
daaruit volgende hoekschop meteen 
over: corner De Mets, dubbele kop-
bal van Veselinovic tot bij Pavlovic 
die als een volleerde goalgetter met 
de borst controleerde en dan met een 
halve omhaal Bailly versloeg.
Een heel merkwaardig verhaal hoe 
Hein Vanhaezebrouck de stress 
uit zijn spelersgroep had genomen, 
waardoor voetbal plots weer een ple-
zier bleek.
Mario Been had maar op één plek 
zijn winning team gewijzigd: de 
fitte Buffel kwam er weer bij voor de 
geschorste Vandenborre. Bij de rust 
werd Buffel trouwens ingeleverd 
voor Ajub.
 Hein Vanhaezebrouck bracht vijf 
nieuwe gezichten in na de 2-5 neder-
laag van vorig weekend tegen Loke-
ren, al had dat mede te maken met 

enkele gebruikelijke rotaties (Van 
Hout voor Keet en Veselinovic voor 
Monrose) en met de afwezigheid van 
Nfor (ziek) en de wat uitgebluste Zu-
kanovic die de coach wil fit krijgen 
voor de bekerfinale.
Racing Genk deed na de pauze wat 
het moest doen: de druk opvoeren, 
snelheid in de uitvoering brengen, 
meer volk in het offensieve compar-
timent plaatsen. 
Een kwartier hield de Kortrijkse de-
fensie nog stand, maar dan werd het 
bezoekende overwicht ook terecht 
in een tegendoelpunt uitgedrukt. De 
Bruyne stak diep naar Vossen, die 
schuin voor doel gemakkelijk over-
hoeks kon scoren.
De thuisploeg was al geruime tijd op 
zeldzame counters aangewezen: Ous-
salah trapte er een hard in het zijnet, 

Chavarria zonderde Veselinovic  af 
voor doel maar vlamde onbesuisd 
over, Messoudi stuurde een puntertje 
net over de doellat. Genk milderde 
verrassend zijn stormloop bij een 
2-1 tussenstand maar dreigde toch 
nog even toen També dom balver-
lies leed ten voordele van Kevin 
De Bruyne, die de bal meteen in de 
verste hoek krulde: Kristof Van Hout 
had zijn volle 2m08 nodig om het 
onheil nog af te weren. 
Het slot van de wedstrijd was zinde-
rend: eerst kopte Kevin De Bruyne 
na een listige controle met de hand 
de bal tot bij Jelle Vossen die in het 
begin van de blessuretijd  beheerst 
gelijkmaakte, maar dan scoorde de 
jonge invaller Brecht Dejaegere met 
een laag overhoeks schot nog de 
winning goal in de toegevoegde tijd. 
Onwaarschijnlijk.  KV Kortrijk haal-
de toch waarvoor het had gestreden.
Eddy  SOETAERT

KV KORTRIJK: Van Hout, També, Martin, 
Pavlovic, Mulemo, N’Diaye, De Mets, Mes-
soudi, Oussalah (70’ Monrose), Chavarria 
(80’ Dejaegere), Veselinovic

KRC GENK: Bailly, Anele, Simaeys, Hubert (27’ 
Kennedy), Tshimanga, Hyland, Camus, 
Buffel (46’ Ajuk), Vossen, De Bruyne, Ben-
teke

Doelpunten: 7’ Veselinovic 1-0, 31’ Pavlovic 
2-0, 63’ Vossen 2-1, 87’ Vossen 2-2, 92’ 
Dejaegere 3-2

Gele kaarten: Hubert, Camus, Monrose, Vos-
sen, Van Hout

Toeschouwers: 7.285
Scheidsrechter: Johan Verbist

Man Van De MatCH

nebosja Pavlovic

Foto Belga

Nu Vanhaeze-
brouck zijn cen-
trale verdediger 
Zukanovic op 
de bank hield, 
moest Nebosja 
Pavlovic een rij 
naar achteren 
schuiven. Hij 
heerste met stijl.

Sport

eeRste nationale
KV Mechelen - AA Gent  0-2
STVV - Zulte Waregem  1-0
OH Leuven - Lierse  0-0
Lokeren - Westerlo  4-0
Kortrijk - KRC Genk  3-2
Bergen - Beerschot  4-2
Club Brugge - Standard  zo.
Anderlecht - Cercle Brugge  zo.

Klassement
 1 Anderlecht 27 18  3  6 53-23  60
 2 AA Gent 28 16  7  5 59-31  53
 3 Club Brugge 27 16  7  4 47-31  52
 4 Cercle Brugge 27 13  7  7 35-30  46
 5 Standard 27 12  6  9 37-31  45
 6 KRC Genk 28 12  9  7 55-40  43
 7 Kortrijk 28 12  9  7 36-33  43
 8 Lokeren 28 10  8 10 45-38  40
 9 KV Mechelen 28 10 11  7 39-46  37
 10 Beerschot 28  9 11  8 43-47  35
 11 Bergen 28  8 12  8 47-53  32
 12 Lierse 28  6 10 12 23-34  30
 13 Zulte Waregem 28  5 11 12 29-36  27
 14 OH Leuven 28  6 14  8 35-53  26
 15 STVV 28  3 16  9 29-56  18
 16 Westerlo 28  4 19  5 25-55  17
Volgend weekend wordt er niet gevoetbald 
in eerste nationale.

Balotelli in 
stripclub gespot 

MANCHESTER - enfant terib-
ble Mario Balotelli heeft zich 
voor de zoveelste keer laten 
opmerken. in de negatieve zin 
wel te verstaan. De aanvaller 
van Manchester City werd vrij-
dagavond gespot toen hij met 
vrienden een stripclub verliet. 

City-coach Roberto Mancini was 
verbolgen toen hij het nieuws 
vernam. Temeer omdat hij en-
kele dagen geleden nog liet weten 
dat Balotelli ‘een probleem’ is. En 
dat er grenzen zijn. 
“We weten dat hij een topspeler 
is, maar hij moet zijn gedrag ver-
beteren.” 
En dus ging iedereen ervan uit dat 
Mancini gisteren in het duel te-
gen Bolton Wanderers, zijn rijzige 
aanvaller niet zou opstellen. Maar 
Balotelli speelde toch. Meer nog: 
hij scoorde twintig minuten voor 
tijd de tweede treffer voor leider 
City: 2-0.

Manchester City verstevigt daar-
door de koppositie in de Premier 
League. De ploeg van Vincent 
Kompany telt nu vijf punten 
meer dan Manchester United, 
dat vandaag nog het lastige uit-
duel tegen Tottenham Hotspur 
moet afwerken. 

Zoveelste ‘slippertje’ van Balotelli
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eren. Zo kunnen we meer impact
hebben dan met aparte projecten en
sponsors.” Maar het project verleent
niet enkel financiële steun. “We wil-
len ook sensibiliseren”, gaat project-
coördinator Stef Dehullu verder.
“Veel mensen weten niet dat er kin-
deren en jongeren in onze provincie
in een maatschappelijk kwetsbare si-
tuatie zitten. De tien projecten zoe-
ken met hart en ziel naar een ant-
woord op de problemen.” De jury se-
lecteerde al voor de zesde keer projec-
ten. “Sinds de start hebben we al 94
projecten gesteund voor een totaal
bedrag van a525.000.” (foto BWB)
Alle info over de projecten in
de Krant van West-Vlaanderen
van vrijdag 2 maart.

De tien projecten van ‘Een Hart voor
West-Vlaanderen’ proberen elk bin-
nen hun eigen vakgebied een ant-
woord te bieden op diverse maat-
schappelijke problemen waarmee
West-Vlaamse kinderen en jongeren
worden geconfronteerd. De project-
initiatiefnemers konden woensdag
kennis maken met de partners en
schenkers, die het project mogelijk
maken met hun financiële steun.
“Het Streekfonds West-Vlaanderen
werft fondsen bij lokale schenkers of
bedrijven initiatieven met een maat-
schappelijke meerwaarde te steu-
nen”, vertelt coördinator Jan Despie-
gelaere van Streekfonds. “We bren-
gen ideeën, mensen en middelen sa-
men om zo een hefboomeffect te cre-

Een Hart voor West-Vlaanderen
Tien nieuwe projecten voorgesteld met focus op kwetsbare jeugd 

REGIO - Woensdagavond werden in Kinepolis Brugge de tien nieuwe
projecten van ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’ voor 2012 voorge-
steld. Jan Despiegelaere en Stef Dehullu zijn de gezichten van het
Streekfonds West-Vlaanderen, die samen met Roularta Media Group
het project in 2005 boven de doopvont hielden.

Stef Dehullu en Jan Despiegelaere.

DE SPEELSCHOMMEL (BREDENE): - Ondersteuning kinderen/jongeren met autisme/AD(H)D en hun
families. (a2.000 steun). Contactpersoon : Carol Floree, 059 50 32 46, www.deschommel.be
HET HUIS (BRUGGE): - Uitbreiding bezoekruimte van ’Het Huis’ Brugge om de slaagkansen van de ont-
moetingen op te trekken. (a4.000 steun). Contactpersoon : Moniek Boydens, 050 38 24 70, www.hethuis.be
CAW REGIO BRUGGE : - Uitbouw muziekatelier : Let’s say it with music !! (a6.000 steun). Contactper-
soon : Melanie Corty, 0484 96 19 32, www.cawregiobrugge.be 
CAW & JEUGDZORG MIDDENKUST (OOSTENDE): - Schuldenproblematiek voorkomen bij
maatschappelijk kwetsbare jongeren door preventie en individuele trainingstrajecten (a6.000 steun). Con-
tactpersoon : Els Willems, 059 70 35 25, www.cawjz.be
VRIJ CLB (IEPER): - Zelfdoding bij jongeren in de Westhoek, een netwerkaanpak, jongeren sneller aan-
sluiting laten vinden bij gepaste hulpverlening. (a4.000 steun). Contactpersoon : Hans Vandenbroucke,
057 21 60 48, www.clb-ieper.be
KIEKAFOBEE VZW (LICHTERVELDE): - Noctiluca, een zorgeloze vakantie voor zieke kinderen aan zee
met het ganse gezin. (a6.000 steun). Contactpersoon : Els Kindt, 0473 55 41 66, www.kiekafobee.be 
OPEN KIJK OP DE VIJFWEGEN (STADEN): - Samen sterk voor integratie ! Een leefbaar en aangenaam
klimaat scheppen voor kinderen en jongeren van asielzoekers. (a6.000 steun). Contactpersoon : Johan Cor-
nette, 051 70 50 12, johan.cornette@pandora.be 
BOOT-HUIS VZW (KORTRIJK): - Samen met maatschappelijk kwetsbare jongeren een groentetuin aan-
leggen en onderhouden. (a4.000 steun). Con-
tactpersoon : Tim Samijn, 0477 78 56 97 ;
www.boothuis.webs.com
CIRCUSATELIER WOESH (BRUGGE):
- Patjoef, kinderen met een auditieve en/of vi-

suele en bijkomende beperking inwijden in het
circusleven. (a6.000 steun). Contactpersoon :
Els Degryse, 0494-52 22 29, www.woesh.be 
VILLA ROZEROOD (DE PANNE): - Een
veilige en warme zorgomgeving creëren voor
chronisch zieke kinderen. (a6.000 steun).
Contactpersoon : Chantal D’hondt, 058 42 20
24, www.villarozerood.be

De 10 geselecteerde projecten

Info: 0497 41 21 10, info@streekfonds.be of www.eenhartvoorwestvlaanderen.be
Toon uw hart voor West-Vlaanderen en stort uw bijdrage op rek. nr. 000-0000004-04 
van de Koning Boudewijnstichting (met vermelding Een Hart voor West-Vlaanderen) 

of organiseer zelf een actie om geld in te zamelen.
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bij uw vakspecialist in alle buitenschrijnwerk
Moorsledestraat 25 - 8880 Ledegem
056500334 - info@goddeeris.com
meer info vindt u op

Een drankje is voorzien voor iedere bezoeker

Goddeeris CM Ledegem garandeert u jarenlange vakkennis
en duurzame kwaliteit aan de eerlijkste prijs.
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open van 10 u. tot 17 u. doorlopend

 DOOr veelvulDig cOntact Met De Klant en  

 De aanweZigheiD OP tallOZe Pr-activiteiten,  

 wOrDt een accOuntManager van rOularta  

 eerDer geZien als een echte aDviseur. 
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christine iDe // PrODuctieverantwOOrDelijKe stePs In de afdeling Prepress in Roeselare ben ik 
verantwoordelijk voor Steps. Mijn taak bestaat erin de productie in goede banen te leiden, zodat alles tijdig kan 
drukken. Dit gaat van het maken van planningen over het bepalen van deadlines tot de contacten met buiten-
landse kantoren om problemen op te lossen. De afdeling omvat een gevarieerd team van ontwerpers, dtp’ers, 
ordervoorbereiders en correctors die alle onderstaande producten met zorg afwerken.
De volgende edities worden verwerkt in de afdeling: 16 edities Steps, 4 edities A Nous, de Vakantiemagazines 
van De Zondag, Batjesmagazine, Steps Agenda’s, enz. Die verwerking gebeurt van ontwerp tot controle van de 
blauwdruk. Ook krijgen we files uit Slovenië en Servië aangeleverd, die we controleren en doorsturen voor druk 
in onze drukkerij. Het is een gevarieerde job met telkens nieuwe uitdagingen en verrassingen.

cITYmaGazINes Met lIfestyle  
en entertaInMent
Steps City Magazine is een glossy magazine voor actieve vrouwen, 
moderne dames, hippe meiden… en voor de man die wil weten 
what women want. Elke maand charmeert en verleidt Steps met 
zijn 16 edities 776.130 lezers en tal van adverteerders. 

What’s hot? Who’s not? Dankzij Steps weet je wat leeft in de wereld. 
De gedreven redactie zoekt maandelijks de opvallendste trends, de 
nieuwste talenten en de leukste adresjes. Steps ademt lifestyle en 
smult van entertainment. 

Steps City Magazine wordt op glanzend luxepapier gedrukt in één 
keer op de nieuwe heatset-rotatiepers van Roularta Printing, de 
grootste ‘in the world’ (128 pagina’s tabloidformaat). 

In Frankrijk verschijnt het citymagazine A Nous Paris elke week 
op 300.000 exemplaren met een verspreiding via displays in de 
Parijse metro. Samen met de veertiendaagse edities van A Nous 
Lille, A Nous Lyon, A Nous Marseille, realiseert A Nous een totale 
oplage van bijna 500.000 exemplaren.
 
In de landen aan de Adriatische Zee: Slovenië en Servië verschijnt 
het veertiendaagse Citymagazine.

Al deze titels hebben dezelfde lay-out en hetzelfde redactionele
concept die oorspronkelijk werden ontwikkeld voor A Nous Paris.
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FESTIVAL
CONCERTS 
“EN SOLO 
OU PRESQUE” À ROUBAIX

PARCOURS
SPORTS D’HIVER 
À DEUX HEURES DE LILLE
DANSE
“LES PETITS PAS”, 
FESTIVAL POUR 
JEUNE PUBLIC

FLOWER POWER

L’ESSENTIEL
C’EST
LA ROSE

www.anous.fr

#158
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 en cOrrectOrs Die alle PrODucten  

 Met ZOrg aFwerKen. 
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tiM van aelst // BeZieler en regisseur van shelter, BeDenKer van BeniDOrM BastarDs en 
wat als? Toen bekend werd dat ik voor vtm en 2BE ging werken, is daar in mijn directe omgeving commen-
taar op gekomen. Mensen die me waarschuwden. Ik heb me daar niks van aangetrokken. Ik had de garantie 
gekregen dat ik onafhankelijk mocht werken. Mocht de VMMa die belofte niet nakomen, dan kon ik nog altijd 
vertrekken. Maar de VMMa heeft woord gehouden. (uit DM magazine 06/02/2012)

de vlaamse medIa maaTscHaPPIj
het ProductIehuIs sTudIo-a
Vlaamse Media Maatschappij
Dat het Vlaamse medialandschap in 2012 ingrijpend zal verande-
ren, is ondertussen bekend. Toch kijkt de VMMa dit jaar met ver-
trouwen tegemoet. Dat vertrouwen put de VMMa uit de resultaten 
van vorig jaar: met sterke programma’s wisten vtm, 2BE en Vitaya 
als enige zenders winst te boeken bij de commerciële doelgroep. 
De VMMa sloot 2011 dan ook af als marktleider met 36,8% markt-
aandeel op VVA 18-54 (t.o.v. 34,8% in 2010).
In 2011 werd er verder gebouwd aan de ‘family of channels’. Vtm 
blijft dé familiezender van Vlaanderen en het moederschip van de 
VMMa. 2BE, gespecialiseerd in series en films, spreekt een eerder 
mannelijk publiek aan terwijl Vitaya er is ‘voor elke vrouw in jou’. 
Onze kinderzender vtmKzoom en jongerenzender JIM maken het 
plaatje compleet. 
Ook onze radiozenders Q-music en JOE fm hebben een heel straf 
jaar achter de rug. Q-music werd 10 jaar en dat werd gevierd op 
radio én tv met een uitzending vol artiesten die live optraden.
Wat online betreft, lag in 2011 de focus op de groei van het video- 
netwerk. Met succes: meer dan 50 miljoen keer werden video-
fragmenten van de VMMa-zenders bekeken. Via de eigen sites en 
mobiele applicaties, op sociale netwerken en het partnernetwerk.
Het culinaire platform zesta.be bereikte het afgelopen half jaar 
gemiddeld 282.000 unieke bezoekers per maand. En Starway 
Film Distribution scoorde met de lancering van Code 37 - De film. 
300.000 mensen gingen in de bioscoop kijken naar de belevenissen 
van Hannah Maes (gespeeld door Veerle Baetens).
Een van de hoogtepunten van 2011 was zeker ook het winnen van 
de internationale Emmy Award voor de Benidorm Bastards. Dat 
programma is een productie van Shelter, onderdeel van Studio-A.

Studio-A
Studio-A heeft met het 20e seizoen van Familie een feestjaar achter 
de rug met als apotheose de speciale feestaflevering voor 20 jaar 
Familie (piekmoment van 1.121.956 kijkers!). Het label Shelter 
behaalde na 2 gouden rozen in Luzern nu ook nog eens een inter-
nationale Emmy Award voor Benidorm Bastards. Ondertussen werd 
het programma reeds in meer dan 30 landen verkocht waaronder 
aan het Amerikaanse NBC. Het 6e seizoen van Zone Stad kende zijn 
grootste succes sinds de start en nestelde zich 13 maandagen lang 
aan de top van de kijkcijfers. Met het binnenhalen van de productie 
van het Belgische eersteklassevoetbal werd bovendien succesvol 
gediversifieerd. In 2011 liepen er 13 producties bij Studio-A, wat 
een groei van 100% bedraagt t.o.v. 2008. Ook voor 2012 wordt de 
groeitrend doorgetrokken met o.a. een nieuw seizoen Zone Stad 
en een 2e reeks van het succesvolle Wat Als?-verhaal bij Shelter.  
Wat Als? is ondertussen ook genomineerd voor een Gouden Roos.
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KOen wauters // cOach Bij the vOice In deze wedstrijd is het kaf al van het koren gescheiden. Dus 
zal ik streng moeten zijn. Ik wil van mijn stoel geblazen worden, voor minder doe ik het niet. In de eerste plaats 
moet The Voice iemand worden die u muzikaal alle hoeken van uw emotionele leven laat zien. Die u kan ontroe-
ren, die u kan enthousiasmeren, noem maar op. (uit Het Laatste Nieuws)

vTm: dé faMIlIezender van vlaanderen

Als brede familiezender speelt vtm een belangrijke rol in de 
Vlaamse huiskamers. Vorig jaar kwamen gemiddeld bijna 2 mil-
joen mensen per dag langs bij de grootste commerciële zender van 
Vlaanderen of in marktaandeel 24,6% op VVA 18-54. 

Ook in 2011 werd gekozen voor een mix van sterkhouders en 
innovaties. Absolute kijkcijferkanonnen waren Boer zkt Vrouw,  
Mijn Restaurant!, Idool en Tegen de Sterren op. Wat vooral hoge ogen 
gooide, was de intrede van The Voice van Vlaanderen. Gemiddelde 
kijkcijfers boven het miljoen en een programma dat leeft bij jong en 
oud, op het scherm en via sociale media.

Telefacts verhuisde naar primetime en werd daar onmiddellijk een 
sterkhouder. Daarnaast bleef Vlaamse fictie (Aspe, Code 37, Zone 
Stad,…) het goed doen bij vtm. Voor 2012 zit er heel wat nieuwe 
sterke fictie in de pipeline: Danni Lowinski met Nathalie Meskens, 
De Zonen van Van As, Deadline 14/10, Clan,…

Op 10 juni 2011 besliste de Pro League over de toewijzing van het 
voetbalcontract. Vtm kreeg daarbij de rechten op de open net uit-
zendingen en brengt sindsdien de samenvattingen van het eerste-
klassevoetbal in Stadion.

 iK wil van Mijn stOel geBlaZen wOrDen,  

 vOOr MinDer DOe iK het niet. 

 JAARVERSLAG 2011 ROULARTA MEDIA GROUP  raDiO & televisie \\ 91 



 92 // raDiO & televisie  JAARVERSLAG 2011 ROULARTA MEDIA GROUP

lieve vyverMan // netManager 2Be en vitaya 2011 was een geweldig jaar voor 2BE dankzij een goede 
mix van enkele lokale producties, Champions League en films & series. De komende jaren zal onze focus nog 
meer verschuiven naar die beste internationale series en blockbusters omdat we hiermee een unieke positie 
in Vlaanderen kunnen verwerven. Maar vooral ook omdat we gevoeld hebben dat er een grote honger is bij de 
kijker naar dit soort tv. Vitaya is het afgelopen jaar veel sterker gegroeid dan waar we ook maar van hadden 
durven dromen. Waren onze targets fout? Hebben we het potentieel onderschat? Geen idee. Wat we wel zeker 
weten, is dat er ruimte is voor een lifestylezender met dat mooie laagje glamour. We hebben opnieuw structuur 
en een ziel in Vitaya gebracht en daar gaan we de komende jaren met veel goesting aan blijven werken.

2BE
2BE kan terugkijken op een geslaagd 2011 (10,4% op VVA 18-44). 
Opvallend is dat de zender zijn marktaandeel in 2011 elke maand 
zag stijgen ten opzichte van 2010. Met lokale programma’s zoals 
Wat Als? bracht de zender een waardige opvolger voor de Benidorm 
Bastards en ook de survivalstrijd Expeditie Robinson vond duidelijk 
de weg naar zijn doelpubliek. Beide programma’s werden trou-
wens met succes herhaald bij vtm. 

Series en films blijven de backbone van 2BE. Sterkhouders waren 
de Amerikaanse topseries Bones en House M.D., maar ook de 
nieuwe series Spartacus, Strike Back en Terra Nova werden positief 
onthaald. Met een Belgische deelnemer deed ook de UEFA Cham-
pions League het zeer goed. 

Vitaya
Op 5 november 2011 vierde Vitaya zijn eerste verjaardag onder 
de VMMa-koepel. Sinds de overname groeide de lifestylezender 
gestaag. De mix tussen vaste afspraken, thema-avonden en film-
momenten leidde tot een stijging van het marktaandeel van 4,7% 
in 2010 naar 5,9% in 2011 (all day, Vr 18-54). Bovendien werd het 
DNA van de zender versterkt met nieuwe Vlaamse producties zoals 
Mijn Pure Keuken en In Stijl met Lien. De spreekwoordelijke kers op 
de taart volgde in november 2011 met een hele nieuwe zenderlook. 
De frisse identiteit van Vitaya wordt gesmaakt door het doelpubliek, 
want de zender mag zich de grootste vrouwenzender van Vlaande-
ren noemen.

2be: de zender voor fIlMs en serIes
vITaYa: voor elke vrouw In jou

 2011 was een gewelDig jaar vOOr 2Be DanKZij  

 een gOeDe Mix van enKele lOKale PrODucties,  

 chaMPiOns league en FilMs & series. 
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luc van laer // statiOnManager jiM JIM TV is jaren geleden JIM geworden en is al lang niet meer 
uitsluitend een tv-zender maar een breed jongerenplatform dat zowel op televisie, het internet als met eigen 
evenementen midden tussen de jongeren staat. En waarom? Omdat jongeren ons dat vroegen. Wij hebben de 
afgelopen jaren ons oor te luisteren gelegd bij de jongeren zelf. Omdat wij het belangrijk vinden om van hen 
te horen wat hun angsten en dromen zijn, hoe ze naar de toekomst kijken, en hoe ze zich in de huidige wereld 
staande kunnen houden. (uit Knack 22/06/2011)

vTmkzoom: kInderzender
jIm: jongerenMerk
vtmKzoom
vtmKzoom mocht in oktober 2011 twee kaarsjes uitblazen. De kids-
zender kon vorig jaar ook mooie resultaten voorleggen. Gemiddeld 
had vtmKzoom een marktaandeel van 10,5% bij de 4-14-jarigen. 
Ook wat co-viewing betreft – dit zijn ouders die samen met hun 
kinderen tv-kijken –, werden mooie resultaten neergezet en was 
vtmKzoom commercieel marktleider met een dagelijks aandeel 
van 8,4%. In het najaar – voor kinderzenders de belangrijkste 
periode van het jaar – werden meer dan 30 nieuwe programma’s 
gelanceerd waarbij humor, muziek, lokale fictie en animatie cen-
traal stonden. Voor het tweede jaar op rij ontvingen schermge-
zichten Arne en Joyce tijdens de vtmKzoom Zomertour, verspreid 
over het hele land, enkele tienduizenden gezinnen voor een dag vol 
muziek en fun.

JIM
Ook in 2011 bleef JIM de grootste jongerenzender van Vlaande-
ren. Op maandbasis bereikte JIM gemiddeld 2.232.000 Vlamingen. 
Eyecatchers waren de eigen producties 2Hollywood, The Bro Trip 
en The Big Live, waarbij de JIM-vj’s 168 uur non-stop live televi-
sie maakten. Tijdens de zomermaanden mengden de JIM-vj’s zich 
onder de festivalgaande jongeren en brachten ze met Festivalitis 
het meest up-to-date festivalnieuws. JIM is een mix van fun en 
entertainment en wil meer dan ooit multimediaal aanwezig zijn en 
tussen zijn doelpubliek staan: on air, online en on event. De zender 
houdt dan ook continu de vinger aan de pols en peilde vorig jaar in 
het ‘JIM Youthlab’ naar wat leeft onder de jongeren.

 jiM is al lang niet Meer uitsluitenD een tv-ZenDer  

 Maar een BreeD jOngerenPlatFOrM Dat MiDDen  

 tussen De jOngeren staat. 
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wiM OOsterlincK // raDiOPresentatOr Bij q-Music Ik ga nooit de zondagavond in het Q-hotel in 
Genk vergeten. Sven Ornelis was aan het koken samen met sterrenchef Roger Van Damme. En de Q-dj's dien-
den het eten op voor 60 dolgelukkige Q-luisteraars. Ze waren flabbergasted. En wij ook. Het was geweldig, het 
was zalig, cool én lekker. Een beetje zoals Q zelf.

q-musIc: MuzIek, fun & lust for lIfe
joe fm: hIts uIt de jaren 80 tot nu
Q-music
Q-music deed het vorig jaar erg goed en bleef met een markt-
aandeel van 14,9% stabiel op de algemene doelgroep 12+. Op zijn 
kerndoelgroep 18-44-jarigen blijft Q-music stevig marktleider 
met 23,9% en blijft het bereik groeien. 2011 was dan ook hét jaar 
van Q-music. Het 10-jarige bestaan werd gevierd met een 10 u. 
durende liveshow, waarin alle nummers door meer dan 50 arties-
ten live gebracht werden. Niet alleen te volgen op radio, maar ook 
bij 2BE en online. En er was nog meer muziek in 2011. The Qube is 
een nieuwe formule om ‘upcoming artists’ live en dichtbij te bren-
gen. Muziek is verweven in de leefwereld van jong en iets ouder en 
is zo ook key voor Q-music. Daarnaast staan we bij elk nieuw sei-
zoen klaar met enkele fijne feel good verrassingen. Begin septem-
ber gingen Sven Ornelis en Kürt Rogiers bijvoorbeeld onder hun 
eigen luisteraars op zoek naar een ‘sidechick’ voor hun Showtime-
programma.

JOE fm
JOE fm staat sterk, en haalt 6,8%* marktaandeel op de algemene 
doelgroep 12+. Op zijn kerndoelgroep van dertigers en veertigers 
noteert JOE fm 9,2% marktaandeel. Dat steeds meer mensen 
steeds langer naar JOE luisteren, is voor ons een leuke bevestiging 
dat onze combinatie van veel herkenbare hits met vertrouwde DJ-
stemmen, wordt gesmaakt. Bij JOE fm kan je terecht voor jouw 
dagelijkse portie klassiekers. Dat muziek in al zijn puurheid hoog 
in het vaandel wordt gedragen, kon je horen tijdens o.a. de Top 2000 
en de Top 700 van de jaren 70 waar de luisteraars hun meest onbe-
zorgde jaren herbeleefden. De actie SOS speelgoed toonde aan dat 
radio ook activerend werkt: 25 vrachtwagens vol speelgoed kon-
den worden uitgedeeld aan allerhande lokale hulporganisaties, dit 
enkel gedreven door radio.

 gewelDig, Zalig, cOOl én leKKer.  

 een Beetje ZOals q ZelF. 

*bron: CIM G2011 1+2+3 – ma-zo – 5 u.-5 u.

Luister van 21 tot 25 februari naar de 70ies TOP 700.

West- en Oost-Vlaanderen 104.1, Waasland 93.5, Regio Dendermonde 92.2, Noord-Brabant 96.7, Brussel 103.4, Pajottenland 95.5, 

Hageland 99.7,  Antwerpen 103.4, Regio Mechelen 96.7, Kempen 90.6, Limburg 103.4. Voor extra steunfrequenties, surf naar JOE.be.

Dancing Queen
en de beste hits van de jaren ’70 

een week lang op JOE fm.

Dancing Queen
en de beste hits van de jaren ’70 

een week lang op JOE fm.

Dancing QueenDancing QueenDancing Queen
en de beste hits van de jaren ’70 en de beste hits van de jaren ’70 en de beste hits van de jaren ’70 

een week lang op JOE fm.een week lang op JOE fm.een week lang op JOE fm.

Dancing Queen
en de beste hits van de jaren ’70 

een week lang op JOE fm.

 JAARVERSLAG 2011 ROULARTA MEDIA GROUP  raDiO & televisie \\ 97 



 98 // raDiO & televisie  JAARVERSLAG 2011 ROULARTA MEDIA GROUP

veerle Baetens // Over cODe 37 Van de cases in Code 37 blijft er bij mij niets over, wel van Hannah en 
haar emoties – die constante overspanning, ik vind er geen beter woord voor: een lamp die kraakt van de elek-
triciteit. Als ik stop met haar te spelen, heb ik twee maanden nodig om te ontrollen. Ook een mooi werkwoord. 
(uit De Morgen 28/05/2011)

dIversIfIcaTIe en INTeracTIeve 
commuNIcaTIe
Diversificatie
Wat diversificatie binnen de VMMa betreft, bleef JIM Mobile dé top-
per, met maar liefst 600.000 prepaid klanten.

Ook Starway Film Distribution werd verder uitgebouwd met meer 
titels waaronder enkele Vlaamse. Code 37 - De film bijvoorbeeld is 
zeer succesvol geweest. 15 weken lang in de bioscopen te zien en 
300.000 bezoekers getrokken.

Onze video-on-demandservice iWatch werd ook toegevoegd aan 
het departement diversificatie, waardoor alle consumer revenues 
gecentraliseerd werden.

In de boekenafdeling is vtmBooks sinds 12 mei 2011 officieel 
erkend als uitgever en staat dan ook permanent in de top 10.

In 2011 zette de VMMa ook voor de eerste keer een eigen musical-
productie in gang. Domino ging in première in maart 2012.

Paratel
Paratel is een 100% dochteronderneming van de VMMa. Als tech-
nische facilitator voor sms- en IVR-diensten was het bedrijf anno 
2011 nog steeds marktleider. Sinds jaar en dag lopen de grote 
bestellijnen van De Persgroep en Concentra over haar IVR-plat-
form en ook de deal met Roularta en DigitalData voor het commer-
cialiseren van de puzzels in hun magazines is door Paratel opgezet 
en verder uitgewerkt.

Voorts zorgde Paratel voor het goede verloop van de televotings 
van een aantal succesvolle programma’s bij vtm en RTL (Idool, Mijn 
Restaurant!, So You Think You Can Dance, Miss Belgique, X Factor,…).

Paratel is nog steeds de grootste analoge teletekstregie van het 
land met in portfolio de teleteksten van vtm, 2BE, JIM, RTL-TVI, 
ClubRTL en PlugRTL.

Op het gebied van mobiele applicaties ontwikkelde Paratel in 2011 
de apps voor de vtm-programma’s Mijn Restaurant! en Idool 2011. 
Ook de apps voor VDAB en Kanaal Z werden door het bedrijf ont-
wikkeld.

Voor Belgacom verzorgde Paratel in april de ticketing van het event 
MobileXperience 2.011 in de Aula Magna in Louvain-la-Neuve.

 als iK stOP Met hannah te  

 sPelen, heB iK twee MaanDen  

 nODig OM te OntrOllen. 
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tijs neiryncK // jOurnalist & nieuwsanKer FOcus-wtv Al bijna twaalf jaar mag ik elke dag mee- 
helpen om de West-Vlamingen op de hoogte te brengen van het nieuws uit hun streek. Eerst freelance bij toen 
nog WTV, sinds 2010 in vaste dienst bij Focus-WTV. Ik maak er reportages voor het nieuws en presenteer dat 
nieuws ook één keer per week. Vanuit onze redactie in Roeselare gaan we elke dag met zeven journalisten op 
zoek naar de beelden bij de West-Vlaamse verhalen van de dag. Telkens met onze nieuwe baseline als inspi-
rator: ‘tussen West-Vlamingen’. We brengen het nieuws niet alleen in onze twee dagelijkse tv-journaals, maar 
ook via onze website, Twitter en Facebook. Daarnaast geven we met ons middagmagazine ‘Alles Goed’ iedereen 
de kans om op tv zijn verhaal te doen.

reGIoNale TelevIsIe:
lokaal nIeuws In lus uItgezonden
Roularta stond 17 jaar geleden mee aan de wieg van regionale tele-
visie in Vlaanderen. Lokaal nieuws dat in lus wordt uitgezonden 
zodat een maximaal bereik wordt verzekerd. 

Roularta participeert vandaag voor 50% in de Regionale Media 
Maatschappij (RMM) samen met de twee vzw’s die licentiehouder 
zijn van de West-Vlaamse zenders WTV en Focus TV. De twee zen-
ders zijn samen ondergebracht in Roeselare, met een gezamen-
lijke redactie, promotie en reclameregie. Picstory is het interne 
productiehuis dat informatieve beeldverhalen maakt voor bedrijven 
en overheden.

In Brabant verzorgt Roularta de reclame regie voor Ring TV.
De nationale reclameregie wordt vanuit het Roularta Media Centre 
in Zellik verzorgd door RTVM, een regiebedrijf waarin drie Vlaamse 
mediagroepen participeren: Roularta, De Persgroep en Concentra.
De regionale zenders hebben dagelijks een bereik van 1,25 mil-
joen kijkers. Dat is een interessante doelgroep voor nationale en 
lokale reclamecampagnes en voor de overheidscommunicatie van 
gewesten, provincies en steden.

 Met Ons MiDDagMagaZine ‘alles gOeD’ geven we  

 ieDereen De Kans OM OP tv Zijn verhaal te DOen. 
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Kevin ayeni // accOuntManager Kanaal Z/canal Z Sinds 1 januari 2011 ben ik actief bij Roularta 
als Account Manager Kanaal Z/Canal Z. Ik was eerder al aan de slag in de mediawereld (onlinemedia) en vind 
het geweldig dat ik via Roularta de kans krijg om mijn vaardigheden in de audiovisuele sector voort te ontwik-
kelen. Het is fantastisch om de klanten en media-agentschappen te adviseren in hun keuze voor de juiste 
format en frequentie om hun boodschap op de passende wijze over te brengen naar hun doelpubliek. Dankzij 
het ruime productaanbod van onze zenders is er voldoende ruimte voor creatieve mogelijkheden op Kanaal Z/ 
Canal Z zodat ik elke klant wel een passende formule kan aanbieden. Wat ik persoonlijk eveneens geweldig 
vind bij Roularta, is de nauwe samenwerking met mijn collega’s om crossmediale voorstellen uit te werken. 
Het is immers geweten dat een samenspel van uitstekende timing, planning en kennis van verschillende media 
de boodschap van de adverteerder versterkt en de sleutel tot succes vormt voor een sterke mediacampagne.

kaNaal z/caNal z: als het oM busIness, 
econoMIe en geld gaat
Kanaal Z en Canal Z, de enige businesszenders in Vlaanderen, Wal-
lonië en Brussel, staan voor betrouwbare financieel-economische 
berichtgeving met een klare kijk op business, economie en geld. 
Het zijn beide open zenders met een generalistisch karakter die 
rationeel en verrijkend werken en zorgen voor duiding en inspiratie.
Het gevarieerde en gespecialiseerde aanbod van Kanaal Z en 
Canal Z, samen met de vernieuwde aanpak, resulteren bovendien 
in een trouwer kijkgedrag en deden de zender uitgroeien tot de 
grootste digitale zender in ons land. Dat tonen ook de laatste kijk-
cijfers aan. Wekelijks kijken er ongeveer 1.361.000 mensen; maan-
delijks kunnen Kanaal Z en Canal Z rekenen op ongeveer 3.259.000 
unieke kijkers. Met een gemiddeld dagbereik van 307.000 kijkers* 
bevestigen beide zenders dus een volwaardige plaats te hebben 
binnen het gehele tv-aanbod. Kanaal Z en Canal Z mikken hier-
bij niet enkel op de ‘Homo Economicus’, zijnde de ondernemer en 
bedrijfsleider, maar ook op de financieel geëngageerde burger.
Met programma’s als Z-Nieuws, Z-Beurs en Z-Expert, komen de 
zenders tegemoet aan de informatie- en meerwaardezoeker met 
hun actuele sociale, financiële en economische berichtgeving (nati-
onaal en internationaal). Zo komt het Nederlandstalige Z-Nieuws 
tot stand vanuit de redactiecel die werkt binnen het kader van de 
vtm-redactie. Het Franstalige Z-News, Z-Bourse en Z-Expert wor-
den dan weer gerealiseerd in het Brussels Media Centre in Evere. 
Hier werken meer dan 300 topjournalisten in een multimediale 
newsroom die zorgt voor non-stopberichtgeving op het internet, 
voor commentaren en diepgaande journalistiek in de magazines.
Programma’s als Z-Ondernemen en Z-Wijzer spelen vervolgens 
in op diegenen die verder willen evolueren en kennis verwerven 
binnen het bedrijfsleven. Voor dit werkjaar starten Kanaal Z en 
Canal Z met programmareeksen als Z-Energy, Z-Fiscaal, Z-HR en 
Z-Facility. Met deze themajournaals helpen Kanaal Z en Canal Z 
de communicatie binnen deze communities mee te vernieuwen en 
te versterken. Bovendien zorgen de 4 minuten durende videomodu-
les ervoor dat de uitzendingen onmiddellijk op diverse platformen 
kunnen geplaatst en bekeken worden (iPad, websites, newslet-
ters). Op die manier willen beide zenders, naast het aanbieden van 
betrouwbare en waardevolle informatie, ook de sterkhouder zijn in 
het optimaliseren van de audiovisuele communicatie van bedrijven.
Tijdens het weekend worden dan weer actuele thema’s uitgediept 
in debatten met bedrijfsmensen en politici. Verder is er ook ruimte 
voor inspiratie en ontspanning met programma’s als Fleet TV, 
Masterclass en Z-Steden. 
Ten slotte, ontwikkelden beide zenders vorig jaar ook een gloed-
nieuwe iPad-applicatie en komt er met Z On Demand dit jaar ook 
een nieuw interactief en digitaal televisieplatform. Het is duidelijk, 
Kanaal Z en Canal Z zijn beide evoluerende zenders, ook in 2012. 

 DanKZij het ruiMe PrODuct-  

 aanBOD van OnZe ZenDers  

 Kunnen we elKe Klant een  

 PassenDe FOrMule aanBieDen. 

*bron: kleine audiometrie
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Piet vanhOutte // hOOFDcOnDucteur aFwerKing In 1991 begon ik bij Roularta als helper bij de 
afwerkingsmachines van de kranten. Nu, 21 jaar later, ben ik doorgegroeid tot hoofdconducteur afwerking. 
Het overgrote deel van de kranten en magazines van Roularta loopt via onze afwerkingsmachines. Na al die 
jaren hebben verzamelhechters, driesnijders, blistermachines, personalisatie via inkjet of etiket,... niet veel 
geheimen meer, maar toch blijft het een boeiende job. Het doel is steeds te streven naar maximale kwaliteit en 
kwantiteit, en ook het dagelijks halen van de vooropgestelde deadlines is een steeds wederkerende uitdaging. 
In 2012 staat er een nieuwe uitdaging voor de deur met de opstart van de Müller Martini-verzamelhechter 
'Primera C140'. Ik sta ook nog elke keer versteld van de vragen die we binnenkrijgen. De verkopers komen 
met leuke ideeën die wij in de praktijk moeten proberen te verwezenlijken. Wat het zotste is wat ik ooit bij een 
magazine heb gestoken? Een paar strandsloffen en een pluchen aapje!

roularTa PrINTING: 
belgIës grootste drukcentruM
Roularta Printing is Belgiës grootste drukcentrum. In Roeselare  
worden kranten en magazines van topkwaliteit gemaakt voor  
binnen- en buitenland. 

Roularta Printing beschikt over een reeks heatset-offsetpersen die 
alle Belgische, Franse en Nederlandse bladen van de eigen groep 
produceren. Daarnaast wordt 30% van de omzet (30 van de 100 
miljoen euro) gerealiseerd via drukorders voor de Europese markt.

Roularta Printing is uitgerust met een bijzondere infrastructuur 
voor heatsetdrukwerk. Een Manroland-pers kan bladen drukken 
in heatset full colour tot 64 pagina’s broadsheet- of 128 pagina’s 
tabloidformaat. Een Mitsubishi-configuratie kan bladen drukken 
in heatset full colour tot 48 pagina’s broadsheet- of 96 pagina’s 
tabloidformaat. En daarnaast werkt Roularta Printing met persen 
van 72, 48 en 16 pagina’s magazineformaat.

De Manroland is de grootste heatset rotatiepers in de wereld.
Deze pers produceert bladen zoals De Streekkrant en De Zondag, 
maar ook Steps City Magazine en andere city- en weekendmagazi-
nes op glossy papier in prachtige kleurendruk.

Roularta Printing zorgt zelf voor de afwerking van de bladen met 
Müller Martini- en Ferag-brocheerlijnen en voor de routage met 
SITMA-verpakkingslijnen. Deze systemen zijn afgestemd op de 
verwerking van grote volumes postabonnementen voor de Belgi-
sche, Franse, Nederlandse en Duitse markt.

Het jaarlijkse papierverbruik is meer dan 100.000 ton. Het papier 
voor de Roularta-magazines draagt het PEFC-label, een garantie 
voor ecologisch bosbeheer. Het krantenpapier voor De Streekkrant 
en De Zondag is 100% gerecycleerd papier. Deze bladen zorgen 
voor een perfecte kringloop: alle bladen worden gerecupereerd en 
hergebruikt voor de productie van nieuw krantenpapier.

Al sinds de vroege jaren 90 investeerde Roularta in machines en 
werkmethodes die bijdragen tot een duurzame toekomst.

 in 2012 staat er een nieuwe uitDaging vOOr  

 De Deur Met De OPstart van De Müller Martini-  

 verZaMelhechter ‘PriMera c140'. 
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Roularta Media Group (RMG) wil als multimediabedrijf waarde creëren ten voor-
dele van haar lezers, surfers, kijkers, luisteraars, haar klanten-adverteerders, 
haar medewerkers en haar aandeelhouders.

Roularta is in België een dynamische hoofdrolspeler in het uitgeven en drukken 
van nieuws- en nichemagazines, kranten en gratis bladen, in het audiovisuele 
medialandschap en in het elektronisch uitgeven. 

Voor het brede publiek maakt RMG gratis bladen, televisie op het open net, radio 
en de Vlan.be-internetsite. Voor bijzondere doelgroepen maakt RMG kwaliteits-
magazines, een nieuws-tv-zender en koepelsites met rijke inhoud. Zo onderzoekt 
Roularta voortdurend nieuwe mogelijkheden, zowel op het vlak van titels en mar-
ketingacties als van nieuwe media, om haar positie in België en in het buitenland 
te verstevigen.

Deze aanpak plaatst Roularta 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 gratis bladen en 
magazines, tussen traditionele en nieuwe media, tussen print en radio/televisie.
Alle sterke merken van de Groep blijven groeien via line extensions, events en 
plusproducten. De politiek van verticale integratie (content, reclamewerving,  
productie) en multimediale aanpak verhoogt de flexibiliteit en bevordert het anti-
cyclische karakter van Roularta.

In Frankrijk groepeert Groupe Express-Roularta (GER) een aantal prestigieuze 
wekelijkse en maandelijkse magazines, organiseert zij salons en ontwikkelt zij 
websites. Roularta realiseert er een derde van haar omzet. 

In joint venture met de Franse groep Bayard is Roularta actief in Nederland en 
Duitsland met magazines voor de senior citizens en in Duitsland met een hele 
reeks maandbladen voor ouders en kinderen, huis en tuin. Roularta publiceert 
citymagazines in België en Frankrijk, in Slovenië en Servië.

Roularta Media Group blijft investeren in winstgevende opbrengstengroei via  
conceptdifferentiatie en -vernieuwing, door in te spelen op de verwachtingen in de 
markt van de consument en de klant-adverteerder. Een competitieve prijszetting 
en het bieden van kwalitatieve multimediale platformen zijn daarbij essentieel. 

RMG blijft innoveren op het vlak van de technische ontwikkelingen in de snel evolu-
erende mediawereld. De betrokkenheid van de medewerkers en de voortdurende 
zoektocht naar de beste interne systemen, kosten beheersing en synergieën met 
partners zijn een garantie voor de toekomst. Roularta Media Group is een onder-
neming met een hoog gehalte aan verantwoord maatschappelijk ondernemer-
schap waarbij eerlijkheid, klantvriendelijkheid en engagement bovenaan staan.

MIssIe & strategIe

 rMg BlijFt innOveren  

 OP het vlaK van  

 De technische  

 OntwiKKelingen in  

 De snel evOluerenDe  

 MeDiawerelD. 

MiljOen eurO OMZet

MiljOen eurO cOurant nettOresultaat  
gecOnsOliDeerDe OnDerneMingen

MiljOen eurO BalanstOtaal

reBit - Marge

731
31
912
7,4%
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roularta, technologIsche INNovaTor

Als multimediabedrijf is Roularta Media Group actief in 
verschillende hoogtechnologische sectoren. Binnen die 
diverse domeinen onderzoekt en ontwikkelt de Groep 
op permanente basis nieuwe mogelijkheden, waardoor 
Roularta in de internationale mediawereld een ste-
vige reputatie als belangrijke technologische innova-
tor geniet. De inspanningen die Roularta Media Group 
levert op het vlak van technologisch onderzoek en ont-
wikkeling, bevorderen uiteraard de interne werkproces-
sen van de Groep zelf, maar niet zelden fungeren ze 
daarenboven als de stuwende kracht achter ingrijpende 
marktontwikkelingen. 

Op het gebied van premedia ligt Roularta Media Group 
aan de basis van diverse Belgische en internationale 
standaarden. Dat Roularta Media Group in dit opzicht 
een belangrijke voortrekkersrol speelt, illustreren 
onder meer de volgende baanbrekende realisaties.

Medibel+

Als stichtend lid van Medibel+, de organisatie die de Bel-
gische reclamesector verenigt (www.medibelplus.be), 
zorgde Roularta Media Group enkele jaren geleden voor 
de doorbraak van het pdf-bestandformaat als standaard 
voor de aanlevering van digitale advertenties aan maga-
zines en kranten. De eerste pdf-normen van Medibel+ 
waren gebaseerd op de resultaten van een onderzoeks-
project van Roularta Media Group. Binnen Medibel+ blijft 
Roularta Media Group trouwens haar status als pionier 
versterken: de directeur premedia van RMG is momen-
teel voorzitter van de organisatie. 

Roularta Media Group lag aan de basis van de ontwik-
keling van de AdTicket-methode voor de digitalisering 
van de orderworkflow tussen enerzijds mediacentrales 
en creatieve agentschappen die advertenties aanmaken, 
en anderzijds uitgeversbedrijven. Roularta Media Group 
en Medibel+ lanceerden het AdTicket binnen de Belgi-
sche markt.

Ghent PDF Workgroup

Onder de sturende impuls van Roularta Media Group 
stond Medibel+ in 2002 mee aan de wieg van de Ghent 
PDF Workgroup (GWG, www.gwg.org). Deze – intussen 
internationale – organisatie van grafische branchever-
enigingen en leveranciers uit Europa en de Verenigde 
Staten, wil het gebruik van best practices in de grafi-
sche industrie wereldwijd introduceren en promoten. 
De GWG bouwt voort op de verdiensten van Medibel+ en 
nam de Medibel+ pdf-normen en de Medibel+ AdTicket-
methode over. Ook binnen de internationale GWG blijft 
Roularta Media Group haar verantwoordelijkheid onver-
minderd opnemen en is de Groep via haar directeur pre-
media (als voorzitter van de raad van bestuur) vertegen-
woordigd. Eens te meer toont Roularta Media Group met 
dit project haar technische innovatiekracht en krijgen de 
door haar ontwikkelde werkmethoden navolging tot in 
het buitenland.

Tevens werkt RMG binnen de Ghent PDF Workgroup, 
samen met andere internationale mediagroepen, mee 
aan nieuwe crossmediale standaarden, processen 
en formaten t.b.v. het publiceren op smartphones en 
tablets. Dit gebeurt binnen het Cross Media Commit-
tee, dat de veranderingen in de wereld van crossmedia 
publishing en de opportuniteiten die ermee verband 
houden, onderzoekt.

Innovatieve projecten

Roularta Media Group speelt een belangrijke innova-
tieve rol in Vlaanderen door deel te nemen aan en/of de 
lead te nemen in diverse technologische en innovatieve 
projecten.

RMG participeert in het collectief onderzoek Smarter 
Media in Flanders (SMIF) waar het de lead neemt over 
een van de negen werkpakketten (digitale bewijsnum-
mers voor print- en internetpubliciteiten) en meewerkt 
aan enkele andere werkpakketten waarbij volgende 
zaken belangrijk zijn: digitale watermerken, ideale 
videocompressie voor tablets, efficiënt verzamelen van 
sportuitslagen en citizen journalism.
Het systeem t.b.v. digitale bewijsnummers voor print 
wordt, samen met vier andere uitgevers, heel binnen-
kort via Medibel+ opgestart.

RMG neemt ook deel aan het ICON-project i-Read+ 
met als hoofdthema ‘de intelligente leesgenoot’, waar-
bij via een ‘reasoning component’ de gebruiker zelf kan 
beslissen wanneer hij bepaalde dataverrijkingen wenst 
te verkrijgen en waarbij via een ‘virtual tutor’ de inter- 
actie tussen lezer en content wordt verhoogd.

Daarnaast vervult RMG ook een actieve rol in het dINK-
project dat als doel heeft de realisatie van een digitale 
kiosk om magazines te brengen in nieuwe abonne-
mentsformules op tablets.

Ondertussen maakt RMG ook deel uit van het MIC 
(Media Innovatie Centrum) en wordt hierin vertegen-
woordigd door haar directeur premedia als lid van de 
Programmacommissie. Het MIC is een expertisecen-
trum rond media-innovatie dat de ontwikkelingen in het 
fundamentele onderzoek op de voet volgt en voor de 
Vlaamse mediasector vertaalt naar concrete, realiseer-
bare en pre-competitieve innovatieprojecten met een 
beperkte tijdshorizon. Voorlopige programmavoorstel-

len zijn: micropayment, meten van digitale consumptie, 
CRM-gebaseerde toepassingen, gepersonaliseerde tv/
mediaconsumptie, data-driven journalism, tweede-
schermomgeving voor radio en redactietools voor pro-
fessionele multimediale productie.

Crossmediaal

Ondertussen bereidt Roularta Media Group ook op 
redactioneel niveau de toekomst voor met CCI News-
Gate als uniek systeem voor de gehele newsroom, die 
alle redacties van Roularta Media Group overkoepelt. De 
klemtoon ligt hierbij op redactionele planning, opdracht-
beheer en crossmediaal hergebruik van de content. 

Het gebruik van NewsGate laat de redactiemedewer-
kers van Roularta Media Group toe om ‘multi-titel’ en 
‘multi-kanaal’ te werken. Zij kunnen vanuit hun edito-
riale cockpit zowel pakketten aanmaken voor de print 
als voor het web als voor de smartphones en de tablets.

Roularta Media Group heeft in het afgelopen jaar een 
serieuze inspanning geleverd bij het aanmaken van apps 
voor een groot deel van haar titels. Deze apps zijn zowel 
beschikbaar voor iPhone, iPad als voor Android smart-
phones. Via een continue bijsturing en via regelmatige 
aanpassingen van deze apps garandeert RMG haar 
lezers de hoogst mogelijke gebruikservaring.

 rMg ParticiPeert in het cOllectieF  

 OnDerZOeK sMarter MeDia in FlanDers  

 (sMiF) waar het De leaD neeMt Over  

 een van De negen werKPaKKetten. 

 De ghent PDF wOrKgrOuP wil  

 het geBruiK van Best Practices in  

 De graFische inDustrie werelDwijD  

 intrODuceren en PrOMOten. 
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Milieu, preventie en welzijn

I. Milieu

Roularta Media Group leverde ook in 2011 belangrijke 
inspanningen om milieu- en energie-efficiënt te produ-
ceren. Verder gaan dan de wettelijke opgelegde normen 
is hierbij het uitgangspunt.

 » Charter DuurzaaM OnDerneMen

Roularta tekende in op het West-Vlaams Charter Duur-
zaam Ondernemen. Onafhankelijke deskundigen van 
Vlaamse overheidsinstanties beoordelen de inspannin-
gen en resultaten op het gebied van duurzaamheid tij-
dens geregelde audits over een periode van twee jaar. 
Dit gebeurt in nauw overleg met o.m. Voka en Bureau 
Veritas. Na de nulaudit in 2009, behaalde Roularta in 
2011 het certificaat Duurzaam Ondernemen. Er werd 
ondertussen met een nieuw actieplan ingetekend voor 
de cyclus 2011-2012.

 » auDItCOnvenant energIe

Met het oog op een verdere optimalisatie van het interne 
energiebeleid had Roularta eind 2006 ingetekend op 
het Auditconvenant ‘Energie’ van de Vlaamse over-
heid. Bedrijven die toetreden, engageren zich ertoe een 
energieplan in te dienen bij het verificatiebureau van 
de Vlaamse overheid. De voorgestelde maatregelen uit 
dit eerste plan werden binnen de gestelde termijn uit-
gevoerd. Jaarlijks moet verslag worden uitgebracht bij 
deze controle-instantie aangaande o.m. de geplande/
uitgevoerde maatregelen en vermeden CO2-emissies. 
Ondertussen worden de maatregelen van het tweede 
energieplan volop in uitvoering gebracht. Dit luik dient 
afgewerkt te worden tegen het najaar van 2013. De 
uitgevoerde en nog geplande investeringen brengen 
enerzijds een erg belangrijke besparing met zich mee 
op zowel elektrisch als thermisch vlak en zorgen ander-
zijds voor een aanzienlijke reductie in CO2-uitstoot. Voor 
de aankoop van elektriciteit was het bedrijf al eerder 
volledig overgeschakeld op hernieuwbare bronnen.

 » MOnItOrIng energIe, water, grOnDstOffen

Het verbruik van energie, water en de voornaamste 
grondstoffen wordt al langer systematisch opgevolgd. 

Dit biedt de mogelijkheid om opportuniteiten te ontdek-
ken om stelselmatig beter te doen. 

Het vervangen in 2011 van twee oudere drukpersen door 
één nieuwe is een voltreffer op energetisch vlak. Bin-
nen de productieomgeving zijn er daarnaast nog een 
aantal andere in het oog springende realisaties. Twee 
voorbeelden: 

 − verbeteren werkingsgraad naverbrander van de 
Colorman-drukpers door het verkleinen van de lucht-
stroom uit de droogovens. Het investeringsbedrag van 
ruim € 42.000 zal op 1,5 jaar terugverdiend zijn. Daar-
naast brengt dit ook een CO2-reductie met zich mee 
van 229 ton/jaar.

 − hergebruik van concentraatwater uit de installatie voor 
omgekeerde osmose (voorheen een afvalstroom) t.b.v. 
het verhogen van de geleidbaarheid van het ingezette 
regenwater op de koeltoreninstallatie. Dit zorgt voor 
een waterbesparing van 2.160 m³/jaar en een afname 
op het lozingsdebiet met ca. 480 m³/jaar. Voor de koe-
ling van de drukpersen kunnen we door deze ingreep 
volledig gebruikmaken van gerecupereerd water. 

 » wagenpark wOrDt alsMaar grOener

Door een consistente keuze voor de zuinigste wagens 
op de markt, daalt de gemiddelde CO2-uitstoot van een 
nieuwe bedrijfswagen verder: van 141 g/km in 2007 tot 
111 g/km in 2011. De gevoerde aankooppolitiek inzake 
nieuwe wagens voor 2012 zal ervoor zorgen dat de 
gemiddelde CO2-uitstoot verder daalt tot 109 g/km.

evolutie gemiddelde CO2-uitstoot nieuwe rMg-wagen
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Er werden ook hybridewagens in de keuzelijst voor de 
bestuurders opgenomen. Ondertussen rijden er al 
enkele dergelijke wagens. Deze trend zal zich in de toe-
komst ongetwijfeld nog doorzetten.

 » verantwOOrD bOsbeheer

Roularta behaalde zowel het FSC- (Forest Stewardship 
Council) als PEFC- (Programme for the Endorsement 
of Forest Certification Schemes) certificaat. Via een 
externe audit wordt jaarlijks geverifieerd of de drukke-
rijorganisatie voldoet aan de vereisten van FSC en PEFC. 
Deze certificaten staan borg voor een verantwoord 
bosbeheer. Ook in 2011 werden deze certificaten voor  
Roularta hernieuwd. Meer en meer eigen publicaties 
worden trouwens op dergelijk papier gedrukt. 

Roularta streeft er ook naar om steeds meer gerecy-
cleerd papier in te zetten. Alle kranten worden op 100% 
gerecycleerd papier gedrukt. In 2011 werd ook voor het 
lifestylemagazine Steps overgeschakeld op 100% gere-
cycleerd glossy magazinepapier. 

 » COMMunICatIe Met ‘stakehOlDers’ Over MvO

In 2011 werd een eerste GRI-verslag (Global Reporting 
Initiative) uitgewerkt. Diverse initiatieven inzake Maat-
schappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) uit 2010 
en belangrijke realisaties van de voorbije jaren zijn 
hierin opgenomen. Het duurzaamheidscharter is ener-
zijds een doelbewust en concreet actieplan maar biedt 
anderzijds ook een breed platform om over onze reali-
saties te berichten naar de buitenwereld, onze klanten 
en leveranciers, en het personeel. 

Communiceren over inspanningen op het gebied van 
ecologie/duurzaamheid zet bovendien wellicht aan tot 
nadenken over verdere mogelijkheden.

II. preventie & welzijn

Binnen Roularta Media Group werd er in 2011 op het 
vlak van Preventie en Welzijn aandacht besteed aan een 
brede waaier van aspecten en domeinen. Enkele in het 
oog springende projecten/aandachtspunten:

 » preventIe Inzake kunstMatIge stralIng

Het KB van 22 april 2010 betreffende de ‘kunstmatige 
optische straling’ legt maatregelen op om stralings- 
risico’s te vermijden of terug te brengen naar een 
aanvaardbaar niveau. Binnen Roularta werd in eerste 

instantie een risicoanalyse uitgevoerd naar de stralings- 
niveaus waaraan de werknemers eventueel kunnen 
worden blootgesteld. Dit gebeurde aan de hand van een 
op maat gemaakte evaluatiemethodiek. Het besluit van 
deze aftoetsing is dat verschillende risico’s op een vol-
doende manier bekend zijn en beheerd worden. Naar-
gelang de soort toepassing en de vorm van contact zijn 
er ‘eenvoudige beheersmaatregelen’ tot ‘specifieke trai-
ning’ voorzien.

 » welzIjnsprOjeCten In het kaDer  
van Charter DuurzaaM OnDerneMen

Binnen het Charter Duurzaam Ondernemen is er ook 
aandacht voor sociale aspecten, mensvriendelijk onder-
nemen en veiligheid/welzijn van werknemers. In het 
kader van het nieuwe actieplan voor de cyclus 2011-
2012 werden onder meer volgende projecten uitgewerkt:
 − Evaluatie en bijsturing van het beleid rond uitzend-
krachten: de huidige werkwijze werd getoetst aan de 
voorschriften van de nieuwe wetgeving. Zo werden 
o.m. de werkpostfiches aangepast. Roularta maakte 
van deze evaluatie gebruik om enkele afspraken met 
uitzendkantoren te bundelen in een brochure. Zo kun-
nen we komen tot een vlottere en efficiëntere samen-
werking. Deze evaluatie werd ook doorgetrokken naar 
de interne werking in verband met de ontvangst en 
begeleiding van stagiairs in het bedrijf.

 − Om op een constructieve en positieve manier feed-
backgesprekken te voeren met medewerkers, werd 
een opleiding uitgewerkt voor de hiërarchische lijn. 
Stap voor stap wil het bedrijf hen hierin ondersteunen. 
Op deze manier wordt gezorgd voor een vlottere en 
open communicatie, die iedereen ten goede komt.

 » uItwerken van een beleID Inzake veIlIgheID 
en welzIjn bIj De OrganIsatIe van eveneMen-
ten: CaterIng

Bij evenementen voor eigen medewerkers of externe 
stakeholders wordt de catering vaak uitbesteed. Ook 
hierbij wil Roularta de veiligheid en het welzijn van ieder-
een zo goed mogelijk bewaken. De meest voorkomende 
situaties en belangrijkste aandachtspunten werden dan 
ook in een bestelbonbijlage uitgewerkt. Zo wil Roularta 
haar bezorgdheden en verwachtingen t.o.v. de cateraar 
duidelijk stellen en ongemakken vermijden.

 » veIlIgheID bIj CaMerawerk

Voor tv-uitzendingen wordt camerapersoneel ingezet. 
Dit zijn zowel eigen medewerkers, als medewerkers 
die op freelancebasis meewerken. Het werk op zich is  
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specifi ek maar ook erg divers. Op de diverse aspec-
ten van dit werk werd een risicoanalyse uitgevoerd. Dit 
resulteerde in een document met afspraken en tips 
die cameramedewerkers de kans moeten bieden om 
gevaren in te schatten, te vermijden of er voorzichtig en 
gepast mee te kunnen omgaan.

 » EVALUATIE EN BIJSTURING VAN HET BELEID 
INZAKE EHBO

Naar aanleiding van een nieuwe wetgeving rond EHBO 
in bedrijven, werd de huidige werkwijze opnieuw door-
gelicht. Een risicoanalyse inventariseerde de mogelijke 
(nood)situaties. Op basis van deze resultaten ging Rou-
larta na of het huidige EHBO-aanbod voldoende was. Dit 
betrof zowel de inzet van hulpverleners als de beschik-
baarheid van verzorgingsmaterialen. De huidige werk-
wijze werd op deze manier verder verfi jnd. 

 » BRANDPREVENTIE IN PRODUCTIEOMGEVING 
ROESELARE

In 2011 zijn een aantal belangrijke investeringen uitge-
voerd inzake brandpreventie en -bestrijding. Zo werd 
de sprinklerbeveiliging uitgebreid in de drukkerij en de 
afdeling snipperverwerking. Daarnaast kon ook het pro-
ject ‘brandcompartimentering’ worden afgerond: alle 
voorziene brandpoorten en -deuren zijn geïnstalleerd 
en in gebruik genomen. In 2011 werd ook het nodige 
gedaan voor een herbeproeving/herkeuring van een 
groot aantal manuele brandblussers.

 » VERFIJNEN AANPAK NOODSITUATIES 
IN SITE ROESELARE

In het kader van een uitgebreide screening naar de risi-
co’s bij het gebruik van aardgas in de productieomgevin-
gen werden volgende acties ondernomen: 
 − Uitvoeren van een gasdichtheidscontrole door een 
erkende instantie. 

 − Opstellen van een gasplan met alle benodigde/inte-
ressante gegevens om zowel preventief aan de slag te 
kunnen als sneller te reageren bij noodsituaties. 

 − Ontwikkeling en ingebruikname van een centraal 
nooduitschakelsysteem waarmee ineens alle HVAC-
groepen, alle solventpompen en de installaties voor 
snipperverwerking kunnen worden uitgeschakeld. 

 − Centrale bediening van alle rookluiken.

 » RISICOANALYSE INTERN TRANSPORT

Binnen de afdeling Intern Transport werd in 2011 zo 
breed en gestructureerd mogelijk gespeurd naar moge-
lijke oorzaken van incidenten en onverwachte situaties, 
met de bedoeling deze risico’s te evalueren en in pas-
sende preventiemaatregelen te voorzien. In het aange-
wende theoretische model dient voor ieder afzonderlijk 
risico een inschatting gemaakt te worden van wat de 
maximale ernst kan zijn, welke de blootstelling is en hoe 
groot de waarschijnlijkheid is dat dit incident zich voor-
doet: samen vormen ze de risicogrootte. Het invoeren 
van een passende preventiemaatregel zorgt voor een 
verlaging van de risicogrootte. 

 » HET WELZIJN VAN ONZE MEDEWERKERS 
VIA PRAKTISCHE DEELNAMES AAN OVERHEIDS-
PROJECTEN

Medewerkers zijn erg belangrijke stakeholders. Rou-
larta wil dan ook mee het welzijn van hen bewaken. In 
2011 gebeurde dit o.a. via enkele concrete acties. Zo nam 
Roularta deel aan het project ‘Ik Kyoto’. Zo’n 120 mede-
werkers hebben gedurende enkele weken 12.256 kg CO2 
bespaard door duurzaam te pendelen. Roularta onder-
schreef ook haar inzet om de veiligheid op de weg te 
bewaken, door haar intekening op de actie ‘Go For Zero’. 

Tot slot werden de medewerkers aangemoedigd om 
een dag de sigaret te bannen, dit ondersteund door de 
Vlaamse actie tijdens de Werelddag Zonder Tabak.
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HET AANDEEL ROULARTA MEDIA GROUP

Kapitaal en aandelen

Het kapitaal van de NV Roularta Media Group bedraagt 
per 31/12/2011 203.225.000,00 euro vertegenwoordigd 
door 13.141.123 aandelen, waarvan 4.730.246 aandelen 
met VVPR-strip.

 » AANDELEN AAN TOONDER, OP NAAM OF 
GEDEMATERIALISEERD

De aandelen zijn aan toonder, op naam of gedemateri-
aliseerd naargelang de voorkeur van de aandeelhouder.  
Sinds 1 januari 2008 kunnen er geen effecten aan toon-
der meer worden uitgegeven.

De vennootschap doet een beroep op de diensten van 
Euroclear, als vereffeningsinstelling, voor de demateri-
alisatie van de effecten aan toonder.

 » AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

Op 31 december 2011 zijn er van het totaal aantal uit-
staande aandelen 9.157.356 aandelen op naam.
Het aandeelhouderschap is per 31 december 2011 als 
volgt verdeeld: 

Datum van 
kennisgeving

Aantal 
aandelen %

Koinon NV (1) 24/06/2010 7.359.921 56,01%

Cennini NV (1) 24/06/2010 2.022.136 15,39%

Bestinver Gestión 
S.G.I.I.C. S.A.

30/09/2009 1.198.762 9,12%

Eigen aandelen 
per 31/12/2011

657.850 5,00%

Individuele en insti-
tutionele beleggers

1.902.454 14,48%

(1) De NV Koinon en de NV Cennini hebben in hun hoedanigheid van in over-
leg handelende personen, die een akkoord hebben afgesloten aangaande 
het bezit, de verwerving en de overdracht van effecten, een kennisgeving 
gedaan.

 » INKOOP EIGEN AANDELEN

De statutaire machtiging van de raad van bestuur tot 
inkoop van eigen aandelen werd hernieuwd door de 
algemene vergadering van 19 mei 2009.

In de loop van het boekjaar 2011 werden 149.142 eigen 
aandelen ingekocht.

Per 31 december 2011 heeft de vennootschap 657.850 
eigen aandelen in portefeuille, die 5,00% van het maat-
schappelijke kapitaal vertegenwoordigen.

 » WET OP DE OPENBARE OVERNAMEBIEDING

In het kader van de wet van 1 april 2007 op de openbare 
overnamebiedingen werd er door de Stichting Admi-
nistratiekantoor, als houder van meer dan 30% van de 
stemgerechtigde effecten van de NV Roularta Media 
Group op 01/09/2007, een aanmelding gedaan bij de 
FSMA overeenkomstig artikel 74 § 6 van voormelde wet

Door de royering van de certifi caten binnen de Stichting 
Administratiekantoor RMG en de teruggave van de aan-
delen in de NV Roularta Media Group aan de voormalige 
certifi caathouders, de NV Koinon en de NV Cennini, is 
de Stichting Administratiekantoor RMG niet langer aan-
deelhouder van de NV Roularta Media Group.

Sinds 24/06/2010 is de NV Koinon rechtstreekse houder 
van 7.359.921 aandelen (of 56,01%) in NV Roularta Media 
Group. De aanmelding werd in die zin geactualiseerd.

Beursevolutie

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

Roularta-
aandeel

ISIN BE0003741551 MEP BRU

Euronext 
code BE0003741551 Mnemo ROU

Roularta-
VVPR-strip

ISIN BE0005546172 MEP BRU

Euronext 
code BE0005546172 Mnemo ROUS
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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 en het aantal kapitaalvertegenwoordigende effecten.

Jaar Maand Verrichting Aantal  
aandelen Kapitaal BEF / 

EUR

1988 mei Oprichting onder de naam Roularta Financieringsmaatschappij 12.510 381.000.000 BEF

1993 juli Fusie - verhoging kapitaal 13.009 392.344.000 BEF

1997 december Splitsing - verhoging kapitaal 18.137 546.964.924 BEF

1997 december Fusie - verhoging kapitaal 22.389 675.254.924 BEF

1997 december Verhoging kapitaal 24.341 734.074.465 BEF

1997 december 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 december Inbreng schuldvordering - verhoging kapitaal 9.611.034 4.479.791.791 BEF

2001 juni Omzetting kapitaal in euro - verhoging kapitaal door  
de conversie van 61.950 warrants 

9.672.984 111.743.000,00 EUR

2001 oktober 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

2005 juni Verhoging van het kapitaal door de conversie van 28.350 warrants 9.956.961 119.267.000,00 EUR

2006 januari Verhoging van het kapitaal door de conversie van 39.090 warrants 9.996.051 120.054.000,00 EUR

2006 februari Verhoging van het kapitaal door een inbreng in geld 10.985.660 131.939.204,09 EUR

2006 mei Incorporatie uitgiftepremie 10.985.660 170.029.300,00 EUR

2006 juni Verhoging van het kapitaal door de conversie van 19.825 warrants 11.005.485 170.250.500,00 EUR

2007 januari Verhoging van het kapitaal door de conversie van 9.340 warrants 11.014.825 170.439.000,00 EUR

2007 juni Verhoging van het kapitaal door de conversie van 22.225 warrants 11.037.050 170.687.000,00 EUR

2008 januari Verhoging van het kapitaal door de conversie van 7.864 warrants 11.044.914 170.846.000,00 EUR

2008 mei Verhoging van het kapitaal door de conversie van 17.375 warrants 11.062.289 171.040.000,00 EUR

2008 december Verhoging van het kapitaal door een inbreng in geld 13.131.940 203.040.000,00 EUR

2011 januari Verhoging van het kapitaal door de conversie van 9.183 warrants 13.141.123 203.225.000,00 EUR

 » ANALISTEN DIE HET AANDEEL ROULARTA VOLGEN:

 - Petercam Kris Kippers kris.kippers@petercam.be
 - Bank Degroof Siddy Jobe siddy.jobe@degroof.be
 - KBC Securities Margo Joris margo.joris@kbcsecurities.be
 - Exane BNP Paribas Hubert Brac de la Perrière hubert.brac@exanebnpparibas.com 
 - Arkéon Finance Alexandre Koller alexandrekoller@arkeonfinance.fr 

 » SLOTKOERSEN EN VOLUMES IN 2011

Maand Gemiddelde 
slotkoers Volumes in mio €

Jan 11 26,167 200.912 5,23

Feb 11 25,999 138.256 3,59

Mrt 11 24,142 163.359 3,89

Apr 11 24,575 133.820 3,29

Mei 11 23,965 361.445 9,75

Jun 11 17,060 120.805 2,90

Jul 11 16,700 85.881 1,94

Aug 11 17,900 261.598 4,60

Sep 11 18,600 291.632 4,49

Okt 11 21,550 84.078 1,29

Nov 11 24,370 100.239 1,39

Dec 11 26,010 113.863 1,64

2.055.888 44,00

Gemiddelde slotkoers - 2011
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Het aandeel bereikte op 13 mei 2011 met 29,70 euro zijn 
hoogste koers in het afgelopen jaar. De laagste koers 
van 12,59 euro werd genoteerd op 21 november 2011. 

Op 9 mei 2011 werd het grootste dagvolume opgetekend 
met 186.667 stuks.

 » INDExOpNAME

Het Roularta-aandeel is opgenomen in de BEL Small 
Cap Index (BE0389857146).
Het Roularta-aandeel werd vanaf juni 2006 opgenomen 
in de Smaller Europe Socially Responsible Investment 
Index van Kempen/SNS.
De Kempen SNS Smaller Europe SRI Index is de eer-
ste index die de performance van de SRI Small Caps in 
Europa volgt.
De SRI Index is een initiatief van Kempen Capital 
Management en is enkel toegankelijk voor onderne-
mingen die de hoogste standaarden respecteren inzake 
ondernemingsethiek, personeelsbeleid en milieuzaken.

 » LIqUIDITEIT VAN HET AANDEEL

Door Roularta Media Group wordt een proactieve inves-
torrelationspolitiek gevoerd met de bedoeling het aan-
deel in de kijker te plaatsen en zo de liquiditeit van het 
aandeel mede te ondersteunen.

 » DIVIDENDpOLITIEK

De algemene vergadering volgt op voorstel van de raad 
van bestuur inzake de resultaatbestemming een beleid 
waarbij zij poogt een dividend uit te keren, zonder hier-
bij het gezonde evenwicht tussen een dividenduitkering 
en het behoud van de investeringsmogelijkheden uit het 
oog te verliezen.
De raad van bestuur stelt aan de algemene vergadering 
voor een dividend uit te keren van 0,35 euro per aandeel. 
Netto is dit 0,2625 euro (25% roerende voorheffing) en 
0,2765 euro (21% roerende voorheffing met VVPR-strip). 
De pay-outratio bedraagt 30%.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Brutodividend 0,75 0,75 0,75 0,00 0,00 0,50 0,35
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Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend euro.

GECONSOLIDEERDE KERNCIJFERS 

Winst- en verliesrekening 2007 2008 2009 2010 2011 Trend

Omzet 766.824 781.605 707.253 711.563 731.111 +2,7%

EBITDA (1) 79.831 67.126 36.756 77.050 61.974 -19,6%

EBITDA - marge 10,4% 8,6% 5,2% 10,8% 8,5%

EBIT (2) 49.563 32.714 10.222 57.038 34.549 -39,4%

EBIT - marge 6,5% 4,2% 1,4% 8,0% 4,7%

Nettofinancieringskosten -13.533 -14.323 -12.737 -6.087 -7.505 +23,3%

Bedrijfsresultaat na nettofinancieringskosten 36.030 18.391 -2.515 50.951 27.044 -46,9%

Belastingen -19.973 -5.626 -2.110 -19.027 -12.078 -36,5%

Equitymethode -10 -101 -38 -46 -57

Nettoresultaat geconsolideerde ondernemingen 16.047 12.664 -4.663 31.878 14.909 -53,2%

 Toerekenbaar aan minderheidsbelangen 108 -1.091 -478 926 473

 Toerekenbaar aan aandeelhouders RMG 15.939 13.755 -4.185 30.952 14.436 -53,4%

 Toerekenbaar aan aandeelhouders RMG - marge 2,1% 1,8% -0,6% 4,3% 2,0%

REBITDA (3) 81.163 65.218 53.190 81.229 70.312 -13,4%

REBITDA - marge 10,6% 8,3% 7,5% 11,4% 9,6%

REBIT (4) 57.213 39.840 29.227 64.666 54.078 -16,4%

REBIT - marge 7,5% 5,1% 4,1% 9,1% 7,4%

Courant nettoresultaat geconsolideerde ondernemingen 23.145 17.939 10.563 38.922 30.535 -21,5%

Courant nettoresultaat geconsolideerde  
ondernemingen - marge

3,0% 2,3% 1,5% 5,5% 4,2%

Balans 2007 2008 2009 2010 2011 Trend

Vaste activa 687.076 701.401 633.152 633.114 616.512 -2,6%

Vlottende activa 321.890 382.422 312.662 299.518 295.228 -1,4%

Balanstotaal 1.008.966 1.083.823 945.814 932.632 911.740 -2,2%

Eigen vermogen - aandeel van de Groep 283.675 318.071 311.851 345.072 351.277 +1,8%

Eigen vermogen - minderheidsbelangen 12.600 11.249 12.995 13.745 12.959 -5,7%

Verplichtingen 712.691 754.503 620.968 573.815 547.504 -4,6%

Liquiditeit (5) 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 +0,0%

Solvabiliteit (6) 29,4% 30,4% 34,3% 38,5% 39,9% +3,6%

Netto financiële schuld 247.745 165.389 126.435 111.402 89.328 -19,8%

Gearing (7) 83,6% 50,2% 38,9% 31,0% 24,5% -21,0%

(1) EBITDA = operationele cashflow = EBIT + afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen.
(2) EBIT = bedrijfsresultaat.
(3) REBITDA = courante operationele cashflow = EBITDA + herstructureringskosten en eenmalige kosten.
(4) REBIT = courant bedrijfsresultaat = EBIT + herstructureringskosten en eenmalige kosten, afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen.
(5) Liquiditeit = vlottende activa / kortlopende verplichtingen.
(6) Solvabiliteit = eigen vermogen (aandeel van de Groep + minderheidsbelangen) / balanstotaal.
(7) Gearing = netto financiële schuld / eigen vermogen (aandeel van de Groep + minderheidsbelangen).

KERNCIJFERS PER AANDEEL (1)

Omschrijving  in euro 2007 2008 2009 2010 2011

Eigen vermogen - aandeel van de Groep 26,51 29,85 24,71 27,35 27,93

EBITDA 7,46 6,30 2,91 6,11 4,93

REBITDA 7,59 6,12 4,22 6,44 5,59

EBIT 4,63 3,07 0,81 4,52 2,75

REBIT 5,35 3,74 2,32 5,12 4,30

Nettoresultaat RMG 1,49 1,29 -0,33 2,45 1,15

Nettoresultaat RMG na verwateringseffect 1,47 1,29 -0,33 2,45 1,14

Courant nettoresultaat geconsolideerde  
ondernemingen

2,16 1,68 0,84 3,08 2,43

Brutodividend 0,75 0,00 0,00 0,50 0,35

Koers/winst (P/E) (2) 22,66 7,43 18,22 8,33 6,01

Aantal aandelen op 31/12 11.037.050 13.131.940 13.131.940 13.131.940 13.141.123

Gewogen gemiddeld aantal aandelen 10.699.646 10.654.787 12.619.077 12.619.077 12.577.676

Gewogen gemiddeld aantal aandelen  
na verwateringseffect

10.825.112 10.686.099 12.619.077 12.653.025 12.623.093

Hoogste koers 68,82 52,00 17,95 27,00 29,79

Koers eind december 49,02 12,51 15,25 25,70 14,60

Beurskapitalisatie in miljoen euro op 31/12 541,04 164,28 200,26 337,49 191,86

Jaarlijks volume in miljoen euro 101,25 43,19 18,06 34,11 41,89

Jaarlijks volume in aantal 1.640.467 1.499.835 1.283.950 1.776.333 1.942.961

(1) Op basis van het gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen.
(2) Winst = courant nettoresultaat geconsolideerde ondernemingen.
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Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend euro. Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend euro.

Printed Media

2007 2008 2009 2010 2011 Trend

Omzet 592.653 610.177 550.188 546.362 554.925 +1,6%

EBITDA 54.746 42.774 14.169 44.057 30.582 -30,6%

EBITDA - marge 9,2% 7,0% 2,6% 8,1% 5,5%

EBIT 33.294 16.272 -8.631 28.005 8.126 -71,0%

EBIT - marge 5,6% 2,7% -1,6% 5,1% 1,5%

Nettofinancieringskosten -13.041 -13.753 -12.030 -5.544 -6.952 +25,4%

Bedrijfsresultaat na nettofinancieringskosten 20.253 2.519 -20.661 22.461 1.174 -94,8%

Belastingen -10.783 -1.429 3.923 -10.326 -3.722 -64,0%

Equitymethode -10 -101 -38 -46 -57

Nettoresultaat geconsolideerde ondernemingen 9.460 989 -16.776 12.089 -2.605 -121,5%

 Toerekenbaar aan minderheidsbelangen 662 -161 -280 646 312

 Toerekenbaar aan aandeelhouders RMG 8.798 1.150 -16.496 11.443 -2.917 -125,5%

Toerekenbaar aan aandeelhouders RMG - marge 1,5% 0,2% -3,0% 2,1% -0,5%

REBITDA 56.078 40.866 29.512 48.968 36.519 -25,4%

REBITDA - marge 9,5% 6,7% 5,4% 9,0% 6,6%

REBIT 37.533 21.364 11.997 36.365 25.506 -29,9%

REBIT - marge 6,3% 3,5% 2,2% 6,7% 4,6%

Courant nettoresultaat geconsolideerde ondernemingen 12.593 4.230 -521 19.616 11.530 -41,2%

Courant nettoresultaat geconsolideerde  
ondernemingen - marge

2,1% 0,7% -0,1% 3,6% 2,1%

KERNCIJFERS PER DIVISIE

Audiovisuele Media

2007 2008 2009 2010 2011 Trend

Omzet 181.310 179.178 162.307 171.081 182.385 +6,6%

EBITDA 25.085 24.352 22.587 32.993 31.392 -4,9%

EBITDA - marge 13,8% 13,6% 13,9% 19,3% 17,2%

EBIT 16.269 16.442 18.853 29.033 26.423 -9,0%

EBIT - marge 9,0% 9,2% 11,6% 17,0% 14,5%

Nettofinancieringskosten -492 -570 -707 -543 -553 +1,8%

Bedrijfsresultaat na nettofinancieringskosten 15.777 15.872 18.146 28.490 25.870 -9,2%

Belastingen -9.190 -4.197 -6.033 -8.701 -8.356 -4,0%

Equitymethode

Nettoresultaat geconsolideerde ondernemingen 6.587 11.675 12.113 19.789 17.514 -11,5%

 Toerekenbaar aan minderheidsbelangen -554 -930 -198 280 161

 Toerekenbaar aan aandeelhouders RMG 7.141 12.605 12.311 19.509 17.353 -11,1%

Toerekenbaar aan aandeelhouders RMG - marge 3,9% 7,0% 7,6% 11,4% 9,5%

REBITDA 25.085 24.352 23.678 32.261 33.793 +4,7%

REBITDA - marge 13,8% 13,6% 14,6% 18,9% 18,5%

REBIT 19.680 18.476 17.230 28.301 28.572 +1,0%

REBIT - marge 10,9% 10,3% 10,6% 16,5% 15,7%

Courant nettoresultaat geconsolideerde ondernemingen 10.552 13.709 11.084 19.306 19.005 -1,6%

Courant nettoresultaat geconsolideerde  
ondernemingen - marge

5,8% 7,7% 6,8% 11,3% 10,4%
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 Jan staelens 
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 rik de nolf 

CEO
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COO
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JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR
aan de gewone algemene vergadering van de aandeel-
houders van 15 mei 2012 betreffende de geconsoli-
deerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2011

Geachte aandeelhouders,

Dit jaarverslag dient samen met de geauditeerde jaar-
rekening van NV Roularta Media Group, hierna de Groep 
genoemd, en de bijbehorende toelichtingen te worden 
gelezen. Deze geconsolideerde jaarrekening werd door 
de raad van bestuur van 16 maart 2012 goedgekeurd.
Roularta Media Group, met zetel te 8800 Roeselare, 
Meiboomlaan 33, is sinds 1998 genoteerd op Euronext 
Brussel.

Roularta Media Group is in België, Frankrijk en andere 
landen van Europa actief in de media, meer in het bij-
zonder in volgende domeinen: uitgever van magazines, 
kranten, gratis pers, radio en televisie, internet, line 
extensions, beurzen en grafi sche productie. 
Roularta Media Group is georganiseerd rond twee divi-
sies, enerzijds de Printed Media en anderzijds de Audio-
visuele Media. Binnen deze twee divisies vinden we een 
waaier van activiteiten terug, die naargelang hun fi nali-
teit, zijnde een product of de aangeboden dienst, gecen-
traliseerd zijn binnen verscheidene afdelingen.

Binnen de divisie Printed Media onderscheidt Roularta 
Media Group zich in binnen- en buitenland van haar 
concurrenten door een aantal sterke merken zoals 
De Streekkrant, Knack, Trends, Le Vif/L’Express en 
L’Express. Op het audiovisuele vlak is Roularta Media 
Group voor 50% eigenaar van de aandelen van de 
Vlaamse Media Maatschappij, die in België actief is in 
radio (Q-music en JOE fm) en televisie (vtm, 2BE, vtm-
Kzoom, JIM en Vitaya).

Commentaar op de geconsolideerde jaarrekening

De geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld in 
overeenstemming met de International Financial Repor-
ting Standards (IFRSs) uitgegeven door de International 
Accounting Standards Board (IASB), en met de inter-
pretaties uitgegeven door het International Financial 
Reporting Interpretation Committee (IFRIC) van de IASB 
die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd. 

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

Belangrijkste wijzigingen in de Groep gedurende het 
boekjaar 2011

 − Overname van 100% van de aandelen in Technologues 
Culturels SAS via Groupe Express-Expansion SA in Q1 
2011.

 − Participatie van 50% in de oprichting van Roularta 
Business Leads NV in Q2 2011.

 − Overname van 50% van de aandelen in Web Produc-
ties NV via Regionale Media Maatschappij NV (50%) 
in Q2 2011.

 − Participatie van 50% in de oprichting van Aventin 
Immobilier SCI in Q3 2011.

 − Overname van 100% van de aandelen in New Bizz 
Partners SA in Q4 2011.

 − Vereffening van Dicos d’Or SNC in Q4 2011.

Verklaring met betrekking tot de informatie gegeven in dit jaarverslag 2011

Ondergetekenden verklaren dat, voor zover voor hen bekend:
 − de jaarrekeningen, die zijn opgesteld overeenkomstig 
de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen, 
een getrouw beeld geven van het vermogen, van de 
fi nanciële toestand en van de resultaten van Roularta 
Media Group NV en de in de consolidatie opgenomen 
ondernemingen;

 − het jaarverslag een getrouw overzicht geeft van de 
ontwikkeling, de resultaten en de positie van Roularta 
Media Group NV en de in de consolidatie opgenomen 
ondernemingen, evenals een beschrijving van de 
voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee zij 
geconfronteerd worden.

Rik De Nolf, CEO
Jan Staelens, CFO
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Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend euro.

Geconsolideerde resultatenrekening

2011 kende voor Roularta Media Group een eigenaar-
dig verloop. Een belangrijke papierprijsverhoging en de 
impact van loonindexering waren vooraf aangekondigd. 
Desalniettemin waren de resultaten gedurende drie 
kwartalen op rij nog duidelijk beter dan in 2010. Een 
minder goed vierde kwartaal en daarenboven verhoogde 
kosten van programmatie en line extensions bij VMMa 
drukten op de resultaten. Het algemene economische 
klimaat in de laatste maanden van 2011 deed adver-
teerders hun uitgaven uitstellen. Eenmalige kosten en 
herstructureringen voor 15,6 miljoen euro beïnvloed-
den mede het resultaat. Het eerste kwartaal van 2012 is 
daarentegen goed gestart. De magazines van de Groep 
blijven het goed doen op de lezersmarkt, groeien licht 
qua betaalde verspreiding, en scoren beter dan de glo-
bale markt van de magazines. 
De netto financiële schulden zijn gezakt tot 89,3 miljoen 
euro, zijnde 1,4 keer de EBITDA.

 » Financiële kerncijFers jaarresUlTaaT 2011 
in verGelijkinG meT 2010

 − De gecorrigeerde omzet (1) steeg met 1,9% van 711,6 
miljoen euro naar 725,2 miljoen euro.

 − De reBiTDa daalde met 13,4% van 81,2 miljoen euro 
naar 70,3 miljoen euro. Abstractie gemaakt van de 
medio 2009 opgezette sale-and-rent-backoperatie 
zou de REBITDA 2011 80,0 miljoen euro bedragen, 
tegenover 89,5 miljoen euro in 2010. 

 − De reBiT daalde met 16,4% van 64,7 miljoen euro 
naar 54,1 miljoen euro. 

 − Het courante nettoresultaat bedraagt 30,5 miljoen 
euro tegenover 38,9 miljoen euro in 2010.

 − Het totaal effect van de herstructurerings- en eenma-
lige kosten na belastingen bedraagt in 2011 -15,6 mil-
joen euro tegenover -7,0 miljoen euro in 2010.

 − Het nettoresultaat van rmG bedraagt 14,4 miljoen 
euro tegenover 31,0 miljoen euro in 2010.

Geconsolideerde omzet van 2011

Roularta Media Group realiseerde in 2011 een gecon-
solideerde omzet van 731,1 miljoen euro, tegenover een 
geconsolideerde omzet van 711,6 miljoen euro in 2010, 
dus een stijging van 2,7%. De gecorrigeerde omzet 
2011 bedroeg 725,2 miljoen euro tegenover een gecor-
rigeerde omzet van 711,6 miljoen euro in 2010, of een 

stijging met 1,9%. De stijging van gecorrigeerde omzet 
bij de Audiovisuele Media was 3,7%, die bij de Printed 
Media 1,4%.

Geconsolideerde omzet per divisie (in ‘000 EUR)

Divisie 31/12/10 31/12/11 Trend

Printed Media 546.362 554.028 +1,4%

Audiovisuele Media 171.081 177.372 +3,7%

Intersegment omzet -5.880 -6.178

Gecorrigeerde omzet 711.563 725.222 +1,9%

Wijzigingen in de Groep (*) 0 5.889

Geconsolideerde omzet 711.563 731.111 +2,7%

(*) Nieuwe deelnemingen Media Ad Infinitum (Vitaya), Forum de 
l’Investissement, Roularta Business Leads, Technologues Culturels (Ulike), 
Web Producties en New Bizz Partners.

Geconsolideerde gecorrigeerde omzet (in ‘000 EUR) 
uitgesplitst naar de verschillende categorieën bedrijfs- 
activiteiten:

Omzet 2010 2011

Gratis pers 109.342 109.370

Magazines 306.905 307.335

Krant 13.190 13.418

Internet 19.351 23.653

TV en radio 138.284 144.932

Line extensions & diversen 88.792 86.461

Drukwerk derden 35.699 40.053

711.563 725.222

Omzet 31/12/2011 regionaal:

(1) Gecorrigeerde omzet = vergelijkbare omzet met 2010 exclusief de 
wijzigingen in de consolidatiekring.

Frankrijk 29,9%

Andere landen 4,0%

België 66,1%

Belangrijkste financiële gegevens

Winst- en verliesrekening 31/12/10 31/12/11 Trend

Omzet 711.563 731.111 +2,7%

Gecorrigeerde omzet (1) 711.563 725.222 +1,9%

eBiTDa (Operationele cashflow) (2) 77.050 61.974 -19,6%

EBITDA - marge 10,8% 8,5%

reBiTDa (3) 81.229 70.312 -13,4%

REBITDA - marge 11,4% 9,6%

eBiT (4) 57.038 34.549 -39,4%

EBIT - marge            8,0%            4,7%

reBiT (5) 64.666 54.078      -16,4%

REBIT - marge 9,1% 7,4%

Nettofinancieringskosten -6.087 -7.505 +23,3%

Bedrijfsresultaat na nettofinancieringskosten 50.951 27.044 -46,9%

courant bedrijfsresultaat na nettofinancieringskosten 58.579 46.573 -20,5%

Belastingen op het resultaat -19.027 -12.078 -36,5%

Aandeel in resultaat van ondernemingen met equitymethode -46 -57

nettoresultaat van de geconsolideerde ondernemingen        31.878          14.909 -53,2%

 Toerekenbaar aan minderheidsbelangen 926 473

 Toerekenbaar aan aandeelhouders van rmG 30.952 14.436 -53,4%

Nettoresultaat toerekenbaar aan RMG - marge 4,3% 2,0%

courant nettoresultaat geconsolideerde ondernemingen 38.922 30.535 -21,5%

Courant nettoresultaat geconsolideerde ondernemingen - marge 5,5% 4,2%

Balans 

Vaste activa 633.114 616.512 -2,6%

Vlottende activa 299.518 295.228 -1,4%

Balanstotaal 932.632 911.740 -2,2%

Eigen vermogen - aandeel van de Groep 345.072 351.277 +1,8%

Eigen vermogen - minderheidsbelangen 13.745 12.959 -5,7%

Verplichtingen 573.815 547.504 -4,6%

Liquiditeit (6) 1,0 1,0 +0,0%

Solvabiliteit (7) 38,5% 39,9% +3,6%

Netto financiële schuld 111.402 89.328 -19,8%

Gearing (8) 31,0% 24,5% -21,0%

(1) Gecorrigeerde omzet = vergelijkbare omzet, zonder wijzigingen in de consolidatiekring. 
(2) EBITDA = operationele cashflow = EBIT + afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen. 
(3) REBITDA = courante operationele cashflow = EBITDA + herstructureringskosten en eenmalige kosten. 
(4) EBIT = bedrijfsresultaat. 
(5) REBIT = courant bedrijfsresultaat = EBIT + herstructureringskosten en eenmalige kosten, afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen. 
(6) Liquiditeit = vlottende activa / kortlopende verplichtingen. 
(7) Solvabiliteit = eigen vermogen (aandeel van de Groep + minderheidsbelangen) / balanstotaal. 
(8) Gearing = netto financiële schuld / eigen vermogen (aandeel van de Groep + minderheidsbelangen).
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zijds een meerwaarde op de verkoop van een gebouw 
van Vogue Trading Video voor 0,8 miljoen euro. 

De operationele cashflow (eBiTDa) daalde met 4,9% 
van 33,0 naar 31,4 miljoen euro. De courante operatio-
nele cashflow (reBiTDa) steeg van 32,3 naar 33,8 mil-
joen euro. 
Het bedrijfsresultaat (eBiT) daalde van 29,0 naar 26,4 
miljoen euro en het courante bedrijfsresultaat (reBiT) 
steeg van 28,3 naar 28,6 miljoen euro. Er werd een 
REBIT-marge van 15,7% gehaald tegenover 16,5% in 
2010.

Het nettoresultaat van de divisie bedroeg 17,5 miljoen 
euro tegenover 19,8 miljoen euro in 2010, terwijl het  
courante nettoresultaat met 1,6% daalde van 19,3 naar 
19,0 miljoen euro.

Balans

Het eigen vermogen op 31 december 2011 bedraagt 
364,2 miljoen euro tegenover 358,8 miljoen euro op 
31 december 2010. Deze evolutie betreft voornamelijk 
de stijging van de overgedragen winsten. Deze zijn met 
8,1 miljoen euro gestegen, zijnde het resultaat van 2011 
(14,4 miljoen euro) min het dividend toegekend op het 
resultaat van 2010 (6,3 miljoen euro). De inkoop van 
eigen aandelen in het tweede semester van 2011 zorgt 
dan weer voor een daling van het eigen vermogen met 
2,3 miljoen euro.

Per 31 december 2011 bedraagt de netto financiële 
schuld (2) 89,3 miljoen euro tegenover 111,4 miljoen euro 
op 31 december 2010. Dankzij een belangrijke cashflow 
slaagt Roularta Media Group erin haar schuldgraad vrij 
laag te brengen.

investeringen

De totale investeringen van 2011 bedroegen 27,5 miljoen 
euro, waarvan 4,4 miljoen euro investeringen in immate-
riële vaste activa (voornamelijk software) en 19,9 miljoen 
euro materiële vaste activa (waarvan 8,9 miljoen euro on 
balance en 11,0 miljoen euro off balance) en 3,2 mil-
joen euro acquisities. De investering off balance betreft 
voor 9,1 miljoen euro een nieuwe drukpers en verzamel- 
machine. De acquisities betreffen in hoofdzaak Techno-
logues Culturels (Ulike) en New Bizz Partners.

Belangrijke gebeurtenissen na het einde van het 
boekjaar

Na het einde van het boekjaar deden zich volgende 
belangrijke gebeurtenissen voor:

 − Begin januari 2012 werd er tussen de NV Roularta 
Media Group en Vidal SA een overeenkomst afgeslo-
ten, op basis waarvan beide hun respectievelijke acti-
viteiten in de medische pers in België samen hebben 
ondergebracht in de NV ActuaMedica (voorheen UBM 
Medica), een 50/50 joint venture.

 − Begin februari 2012 werd de Kroatische vennootschap 
Tvoj Magazin d.o.o., die in Kroatië het gratis blad City 
Magazine uitgaf, in vereffening gesteld.

Verder hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen 
voorgedaan die de resultaten en de financiële positie 
van de onderneming op belangrijke wijze beïnvloeden.

inlichtingen over de omstandigheden die de ontwik- 
keling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen  
beïnvloeden

Wij voorzien geen noemenswaardige omstandigheden 
die de toekomstige evolutie van onze vennootschap in 
belangrijke mate kunnen beïnvloeden.

Onderzoek en ontwikkeling

Als multimediabedrijf is Roularta Media Group actief in 
verschillende hoogtechnologische sectoren. Binnen die 
sectoren onderzoekt Roularta Media Group voortdurend 
nieuwe mogelijkheden, waarbij het de reputatie geniet 
een belangrijke innovator te zijn. Roularta Media Group 
hecht zeer veel belang aan onderzoek en ontwikkeling. 
Die inspanningen komen uiteraard de interne werkpro-
cessen van de Groep zelf ten goede, maar niet zelden 
fungeren ze tevens als motor achter ingrijpende markt- 
ontwikkelingen. 

Op het gebied van Printed Media ligt Roularta Media 
Group aan de basis van diverse Belgische en interna-
tionale standaarden die de methodiek beschrijven van 
de drukvoorbereiding van digitale data en voor de elek-
tronische uitwisseling van de begeleidende orderinfor-
matie. Verregaande standaardisatie is bij deze digitale 
workflows essentieel voor een goede kwaliteitscontrole. 
Roularta Media Group wil hier verder een belangrijke 
voortrekkersrol in blijven spelen.

(2) Netto financiële schuld = Financiële schulden min vlottende 
geldmiddelen.

Geconsolideerde resultaten 2011 per divisie 

 » PrinTeD meDia

De gecorrigeerde omzet van de divisie Printed Media, 
de verzameling van gratis pers, kranten en magazines 
groeide licht (+1,4%) en bedraagt in 2011 554,0 miljoen 
euro. 

Publiciteit
De publiciteitsinkomsten gratis bladen en kranten zijn in 
2011 op hetzelfde niveau als in 2010. De gecorrigeerde 
publiciteitsinkomsten magazines zijn licht gedaald, met 
1,1%. De publiciteitsinkomsten m.b.t. de internetactivi-
teiten blijven stijgen, in 2011 was er een toename met 
23,0%. De stijging van het eerste semester en het derde 
kwartaal werd tenietgedaan door het mindere vierde 
kwartaal. De impact van de economische crisis einde 
2011 speelde hier uiteraard een rol.

lezersmarkt
De gecorrigeerde omzet uit de lezersmarkt (losse ver-
koop en abonnementen) is licht gestegen (+1,2%). De 
vaste basis van abonnementen versterkt de bestaande 
merken. Algemeen kunnen wij stellen dat de klanten-
binding bij de Roularta Media-producten heel sterk is, 
daar de getrouwheid van de abonnees is gebleven.
 
De operationele cashflow (eBiTDa) daalde van 44,1 
naar 30,6 miljoen euro. De reBiTDa (courante operati-
onele cashflow) daalde van 49,0 naar 36,5 miljoen euro 
of een daling met 25,4%. 

De marges werden grotendeels beïnvloed door de aan-
gekondigde sterke stijging van de papierprijs (7,6 mil-
joen euro) en de kostprijsverhoging van de personeels-
kosten (2,5 miljoen euro). Verhoogde marketing- en 
promotiekosten moeten de vaste basis abonnementen 
fideliseren. Het management plant verdere acties om 
deze verhoogde kosten via omzetverhoging en andere 
kostenreducties op te vangen. 

De EBITDA werd in 2011 beïnvloed door 5,6 miljoen euro 
aan nieuwe herstructureringskosten en door 0,3 mil-
joen euro aan eenmalige kosten. Opmerkelijk zijn de  
herstructureringskosten van 1,3 miljoen euro uitbe-
taalde achterstallige lonen aan gewezen werknemers 
van de bedrijfstak Radikal in Frankrijk. Deze bedrijfstak 
werd in 2004 overgedragen aan Pop Media. De overne-
mer ging in 2005 in gerechtelijk akkoord, waarna de 
rechtbank in 2011, in hoger beroep, de overdracht van 
de bedrijfstak wegens procedurefouten onwettig ver-
klaarde. 

In Frankrijk werd het magazine L’Expansion grondig 
gereorganiseerd. Daarbij is de vaste kostenbasis ver-
laagd en is een belangrijke herstructureringskost opge-
tekend.

Ook in België werd verder gewerkt om het break-even-
punt van sommige magazines te verlagen met eenma-
lige kosten tot gevolg.

Het bedrijfsresultaat (eBiT) daalde van 28,0 naar 8,1 
miljoen euro. Er werd een courant bedrijfsresultaat 
(reBiT) gerealiseerd van 25,5 miljoen euro tegenover 
36,4 miljoen euro in 2010.

De EBIT werd in 2011 getekend door bijzondere waar-
deverminderingen ten belope van 12,2 miljoen euro vóór 
belastingen. Bijzondere waardeverminderingen werden 
o.a. uitgedrukt op de medische titels (5,1 miljoen euro) 
en op Franse titels. De medische titels werden begin 
2012 gefusioneerd met UBM Medica om een nieuwe 
joint venture te vormen.

Het nettoresultaat van de divisie bedroeg -2,6 miljoen 
euro tegenover +12,1 miljoen euro in 2010, terwijl het 
courante nettoresultaat 11,5 miljoen euro bedraagt 
tegenover 19,6 miljoen euro in 2010.

 » aUDiOvisUele meDia

De gecorrigeerde omzet van de divisie Audiovisuele 
Media steeg van 171,1 naar 177,4 miljoen euro of een 
stijging met 3,7%. 

Zowel bij radio als televisie groeiden de verkopen van 
publiciteit sterk. Dit moet een goede basis vormen voor 
de gewijzigde marktstructuur, waar meer concurrentie 
wordt verwacht.

Bij de Vlaamse Media Maatschappij werd een en ander 
geherstructureerd om nog flexibeler op de uitdagingen 
in de markt te kunnen inspelen. VMMa toont een her-
structureringskost van 2,3 miljoen euro. Een wijziging 
van het operationele management en het stopzetten van 
niet-coreactiviteiten liggen aan de basis. VMMa bereidt 
zich aldus voor op gewijzigde marktomstandigheden.
VMMa noteerde eveneens sterk gestegen personeels-
kosten, ten belope van 2,2 miljoen euro. Recentelijk 
ontwikkelde nevenactiviteiten consumeerden zware 
opstartkosten. De incorporatie van Vitaya is een groot 
succes en maakt ruimschoots de verwachtingen waar.

Daarnaast werd de EBITDA beïnvloed door enerzijds 
eenmalige studiekosten voor 0,9 miljoen euro en ander-
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de administratie. Storingen in de werking van de infor-
maticasystemen kunnen een nadelig effect hebben op 
de activiteiten of de bedrijfsresultaten van RMG. Tot 
op heden heeft de vennootschap geen wezenlijke pro-
blemen met haar informaticasystemen gekend. RMG 
investeert jaar na jaar belangrijke middelen om haar IT-
systemen te optimaliseren en het risico op storingen te 
beperken.

 » valUTarisicO

RMG is onderhevig aan een valutarisico met betrekking 
tot USD. De geïdentificeerde valutarisico’s doen zich 
voor bij de (verwachte) aankopen in USD in het segment 
Audiovisuele Media en via activiteiten buiten het euro- 
gebied. Daarnaast loopt de Groep in zekere mate valuta-
risico’s m.b.t. haar operationele activiteiten.

Voor wat de aankopen en de vaststaande toezeggingen 
tot aankopen in USD in het segment Audiovisuele Media 
betreft, gebruikt de Groep wisselkoerscontracten om 
het risico van veranderingen in de reële waarde van een 
opgenomen actief of verplichting, of een niet-opgeno-
men vaststaande toezegging in het kader van haar com-
merciële activiteiten, in te dekken. 

Voor wat betreft de operationele valutarisico’s via acti-
viteiten buiten het eurogebied, te weten Kroatië en  
Servië, zijn de risico’s voor de Groep beperkt. De netto-
kasstroom van en naar die entiteiten, en de timing ervan, 
is zodanig dat er geen significante valutaposities door 
zijn ontstaan.

Om het potentiële valutarisico op de US Private Place-
ment in USD in te dekken, heeft RMG een valutater-
mijncontract (‘Cross Currency Swap’) aangegaan dat op 
dezelfde data vervalt als de data waarop de aflossing en 
samenhangende rente betaald dienen te worden. 

Niettegenstaande de wisselkoerscontracten en valuta-
termijncontracten kunnen schommelingen in USD een 
invloed hebben op de bedrijfsresultaten van RMG. 

 » renTerisicO

De schuldgraad van RMG en de daaraan verbonden 
intrestlasten kunnen een belangrijke invloed hebben op 
het resultaat en/of de financiële positie van RMG. Om 
de risico’s in te dekken met betrekking tot ongunstige 
schommelingen van intrestpercentages heeft de Groep 
financiële instrumenten gebruikt, namelijk IRS-contrac-
ten, Cap-Floor-contracten, een Floor-Spread-contract 
en een Index-Swap-contract.

 » kreDieTrisicO

RMG is blootgesteld aan het tegenpartijrisico, wat zou 
kunnen leiden tot kredietverliezen. Om het kredietrisico 
te beheersen, worden kredietwaardigheidsonderzoeken 
uitgevoerd met betrekking tot klanten die belangrijke 
kredietfaciliteiten wensen. Verder gebruikt de Groep 
kredietinstrumenten, zoals wissels, om een deel van het 
kredietrisico in te dekken en wordt er een kredietver-
zekering afgesloten voor buitenlandse klanten van de 
drukkerij. 

Ondanks de intentie van RMG om haar kredietrisico te 
beperken, kan ze geconfronteerd worden met een ach-
teruitgang van de kredietwaardigheid van haar klanten. 
Het eventuele onvermogen om een kredietverzekerings-
polis met betrekking tot bepaalde klanten af te sluiten, 
kan een wezenlijk nadelige invloed hebben op de acti-
viteiten, financiële positie en/of bedrijfsresultaten van 
RMG.

Er is geen concentratie van belangrijke kredietrisico’s.

 » cOnvenanTen

Door de kredietverstrekkers werden convenanten opge-
legd in verband met de schuldratio (netto financiële 
schuld/EBITDA), rentedekking (EBITDA/nettofinancie- 
ringskosten), dekking vaste kosten (EBITDA + huur 
operationele leasings/nettofinancieringskosten + huur 
operationele leasings), gearing (netto financiële schuld/
eigen vermogen), solvabiliteit, eigen vermogen en divi-
denduitkering. 

Eventuele gebroken convenanten kunnen aanleiding 
geven tot onmiddellijke opeisbaarheid van de kredieten.

 » liqUiDiTeiTsrisicO

De schuldenlast van RMG en de beperkingen overeen-
gekomen in de financieringsovereenkomsten kunnen 
een nadelige invloed hebben op de activiteiten, bedrijfs-
resultaten en/of financiële positie van RMG.

De Groep beschikt over diverse kredietlijnen op korte 
termijn en verwacht om haar verplichtingen te voldoen 
door een combinatie van operationele kasstromen en de 
bestaande kredietlijnen.

 » vermOGenssTrUcTUUr 

RMG tracht constant haar vermogensstructuur (combi-
natie van schulden en eigen vermogen) te optimaliseren. 

mededeling nopens het gebruik door de vennoot-
schap van financiële instrumenten, voor zover zulks 
van betekenis is voor de beoordeling van haar activa,  
passiva, financiële positie en resultaat

De Groep gebruikt wisselkoerscontracten om het risico 
van veranderingen in de reële waarde van een opgeno-
men actief of verplichting, of om een niet-opgenomen 
vaststaande toezegging in het kader van haar commer-
ciële activiteiten, in te dekken. Deze contracten worden 
beschouwd als reële-waardeafdekkingen zoals gedefi-
nieerd in IAS 39 en werden aan marktwaarde gewaar-
deerd en geboekt in de rubriek ‘financiële derivaten’ 
onder de vaste activa of de langlopende verplichtingen.

Ter indekking van het wisselkoers- en het renterisico op 
de US Private Placement, die in 2006 werd afgesloten, 
heeft de Groep een valutatermijncontract aangegaan 
dat op dezelfde data vervalt als de data waarop de aflos-
sing en samenhangende rente betaald worden. Dit con-
tract is behandeld als een kasstroomafdekking cf. IAS 
39. De marktwaarde ervan wordt opgenomen in het 
eigen vermogen.

Om de risico’s in te dekken met betrekking tot ongun-
stige schommelingen van intrestpercentages heeft 
de Groep financiële instrumenten gebruikt, namelijk 
IRS-contracten, Cap-Floor-contracten, een Floor-
Spread-contract en een Index-Swap-contract. Sommige 
contracten worden, overeenkomstig de voorschriften 
gedefinieerd in IAS 39, beschouwd als een kasstroom-
afdekkingscontract, waarbij de marktwaarden opgeno-
men worden in het eigen vermogen. 
De overige contracten worden niet beschouwd als 
afdekkingscontracten onder de voorwaarden gedefini-
eerd in IAS 39. De fluctuaties in de marktwaarden van 
deze contracten worden opgenomen in de winst- en ver-
liesrekening.

milieu, Preventie en Welzijn

Voor een uitgebreide toelichting rond milieu, preventie 
en welzijn wordt verwezen naar het hoofdstuk Milieu, 
Preventie en Welzijn in het jaarverslag 2011.

Personeelsaangelegenheden

Per 31 december 2011 telt de Groep 2.827 werknemers 
(voltijdse equivalenten). In vergelijking met vorig jaar 
betekent dit een daling met 0,9%. In deze cijfers zijn de 
joint ventures proportioneel meegerekend. 

voornaamste risico’s en onzekerheden

 » risicO’s verBOnDen aan  
De markTOnTWikkelinGen

De mediamarkt is in het algemeen zeer conjunctuur- 
gevoelig en cyclisch. Roularta Media Group volgt de 
marktontwikkelingen binnen de mediawereld op de voet, 
zodat zij te allen tijde kan inspelen op wijzigingen en 
nieuwe trends binnen de omgeving waarin de onderne-
ming opereert. Door het multimedia-aanbod waarover 
RMG beschikt, kan zij gepast reageren op aandachts- 
verschuivingen van de reclamewereld en van het lezers-
publiek van de ene naar de andere vorm van media. 

Het resultaat van de divisies Printed Media en Audio- 
visuele Media wordt in grote mate bepaald door de 
advertentiemarkt, de lezersmarkt en de kijk- en luister-
cijfers. Bij de Audiovisuele Media worden de program-
meerkosten, zowel voor binnenlandse producties als 
voor buitenlands filmmateriaal, geruime tijd op voor-
hand bepaald. Daartegenover kan de publiciteitsmarkt 
op korte termijn evolueren.

 » risicO’s verBOnDen aan leveranciers

De kosten die in belangrijke mate de totale kostprijs van 
de divisie Printed Media bepalen, zoals drukkosten, dis-
tributiekosten, personeels- en promotiekosten kunnen 
fluctueren in functie van de economische conjunctuur. 

De evolutie van de internationale papierprijzen is onze-
ker en kan een nadelige invloed hebben op de activitei-
ten, bedrijfsresultaten en/of financiële positie van RMG 
indien de prijsstijgingen niet tijdig doorgerekend kunnen 
worden aan haar klanten. Om het grondstofprijsrisico 
van papier te beheersen, werden er periodieke contrac-
ten afgesloten voor dagbladpapier en voor magazine- 
papier.

 » sTOrinGen OF OnDerBrekinGen in  
heT inFOrmaTicasysTeem

RMG is blootgesteld aan mogelijke storingen of onder-
brekingen in haar informaticasystemen.

Informaticasystemen vormen een centraal onderdeel 
van de bedrijfsactiviteiten van RMG. Indien er een sto-
ring optreedt in de informaticasystemen van RMG, door 
een defect, kwaadwillige aanvallen, virussen of andere 
factoren, zou dit een ernstige impact kunnen hebben 
op verschillende aspecten van de activiteiten, inclusief, 
maar niet beperkt tot de verkoop, de klantenservice en 
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Het belangrijkste objectief van de vermogensstructuur 
is de maximalisatie van de aandeelhouderswaarde ter-
wijl tegelijkertijd de gewenste fi nanciële fl exibiliteit blijft 
behouden om strategische projecten uit te voeren.

Naast de wettelijke vereiste minima voor eigen vermo-
gen die van toepassing zijn op onze fi lialen in de ver-
schillende landen, werden op geconsolideerd niveau 
een aantal convenanten opgelegd in het kader van de 
bestaande leningen, waaronder een minimaal eigen 
vermogen.

 » RISICO’S VERBONDEN AAN MOGELIJKE WAARDE-
VERMINDERINGEN VAN GOODWILL, IMMATERIËLE 
ACTIVA OF MATERIËLE VASTE ACTIVA

Voor de activa van de Groep wordt in overeenstemming 
met IAS 36 op elke balansdatum beoordeeld of er aan-
wijzingen zijn dat een actief aan een bijzondere waarde-
vermindering 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 verkoop-
kosten en zijn bedrijfswaarde. Een bijzondere waarde-
vermindering wordt opgenomen indien de boekwaarde 
van een actief, of de kasstroomgenererende eenheid 
waartoe het actief behoort, hoger is dan de realiseer-
bare waarde. Bijzondere waardeverminderingen worden 
opgenomen in de winst- en verliesrekening en hebben 
bijgevolg een effect op het nettoresultaat en op het 
eigen vermogen van de Groep.

 » RISICO’S INZAKE RECHTSZAKEN EN ARBITRAGES

De NV De Streekkrant-De Weekkrantgroep is verwikkeld 
in een geschil met de NV Kempenland waarbij omwille 
van het niet naleven van een drukcontract een schade-
vergoeding wordt gevorderd ten bedrage van 7,5 miljoen 
euro. Er werd voor deze procedure een provisie aange-

legd voor een bedrag van 1,2 miljoen euro, gebaseerd 
op de inschatting van de kost door de raad van bestuur, 
waarvan reeds een bedrag van 450.000 euro werd uitbe-
taald op een geblokkeerde rekening.

RMG is verwikkeld in een procedure voor de Rechtbank 
van Koophandel met voormalig zakenpartner Bookmark 
(huidig Kramkoob BV). Er werd voor deze procedure een 
provisie aangelegd van 578.000 euro.

Bij SA Groupe Express-Roularta werd een provisie aan-
gelegd van 298.000 euro voor hangende geschillen met 
betrekking tot gepubliceerde artikels. 

Op 30 december 2011 werden NV Roularta Media Group 
en NV Vogue Trading Video door SAS QOL en SAS QOL FI 
gedagvaard tot vergoeding van de door hen vermeende 
geleden schade wegens niet-naleving van contractu-
ele verbintenissen. De totale vordering betreft 4,7 mil-
joen euro. Het management van Roularta Media Group 
beschikt over voldoende argumenten om deze vordering 
te weerleggen. Er werd derhalve geen provisie aange-
legd.

RMG is actief in het uitgeven en drukken van nieuws- en 
nichemagazines, kranten en gratis bladen, in het audio-
visuele medialandschap en in het elektronisch uitgeven. 
Dit houdt in dat geschillen met betrekking tot gepubli-
ceerde artikels of andere vormen van communicatie 
inherent zijn aan haar activiteiten. RMG kan niet garan-
deren dat er in de toekomst geen materiële geschillen 
door derden zullen worden ingesteld met betrekking tot 
gepubliceerde artikels of andere vormen van communi-
catie. Dergelijke geschillen kunnen een wezenlijk nade-
lige invloed hebben op de activiteiten, fi nanciële positie 
en/of bedrijfsresultaten van RMG.

Opgemaakt te Roeselare op 16 maart 2012.
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VERKLARING INZAKE 
DEUGDELIJK BESTUUR[*]

Aanduiding van de code inzake deugdelijk bestuur

Als multimediaal bedrijf wil Roularta Media Group 
waarde creëren ten voordele van haar lezers, kijkers, 
luisteraars, haar klanten-adverteerders, haar mede-
werkers en haar aandeelhouders. In het licht hiervan 
hanteert Roularta Media Group NV als Belgisch beurs-
genoteerd bedrijf de Corporate Governance Code (2009) 
als haar referentiecode. Roularta Media Group wijkt niet 
af van de Corporate Governance Code.

De raad van bestuur is immers van oordeel dat het 
naleven van de principes uiteengezet in het Corporate 
Governance Charter aanleiding geeft tot een effi ciënter, 
transparanter bestuur en een beter risico- en controle-
beheer van de vennootschap. Hierbij heeft Roularta 
Media Group waardemaximalisatie als doel voor ogen 
en dit zowel voor de aandeelhouders, stakeholders als 
de institutionele beleggers. 

Het Corporate Governance Charter, dat u terugvindt 
op de website van de vennootschap (www.roularta.be/
nl/beleggersinfo) zet op exhaustieve en transparante 
wijze uiteen hoe Roularta Media Group wordt bestuurd 
en hoe er over dit bestuur verantwoording wordt afge-
legd. Het Corporate Governance Charter van de NV Rou-
larta Media Group werd goedgekeurd door de raad van 
bestuur en wordt op regelmatige basis geüpdatet.

Beschrijving van de belangrijkste kenmerken 
van de interne controle en risicobeheersystemen 

Roularta Media Group heeft een risico-assessment- en 
intern controlesysteem opgezet in de lijn met de voor-
schriften van de Belgische Corporate Governance Code 
van 2009. 

Het interne controlesysteem van Roularta Media Group 
is gebaseerd op het COSO-ERM-model en beoogt rede-
lijke zekerheid te verschaffen m.b.t. het behalen van de 
doelstellingen van de onderneming. Dit impliceert onder 
meer het herkennen en beheersen van zowel operati-

onele als fi nanciële risico’s, het naleven van wetten en 
regels en het toezicht op de rapportering.

Een fundamenteel gegeven bij de beheersing van de 
risico’s is de jaarlijkse budgetoefening waarbij heel wat 
overleg en besprekingen gebeuren omtrent bedrijfsri-
sico’s, de strategie, de businessplannen en de beoogde 
resultaten. Het uiteindelijke resultaat is een geheel van 
doelstellingen en targets naast projecten die ertoe moe-
ten bijdragen om risico’s beter te beheersen of te voor-
komen.

Een continue bewaking, voornamelijk via ingebouwde 
controles in een sterk geautomatiseerde operationele 
omgeving, bewerkstelligt het voorkomen of het tijdig 
detecteren van mogelijke risico’s. De beveiliging van de 
IT-systemen is hier cruciaal. Bijzondere aandacht wordt 
daarbij geschonken aan:
 − de ontdubbeling van systemen;
 − toegangsbeveiliging;
 − de scheiding van test- en productieomgeving;
 − stroomgroepen;
 − de back-upprocedures.

Naast de IT-technische controle wordt de operationele 
risicobeheersing voornamelijk gekenmerkt door vol-
gende maatregelen:
 − organigrammen en rapporteringslijnen;
 − duidelijke opdrachten voor de medewerkers;
 − procedures en richtlijnen die via het intranet worden 
gecommuniceerd;

 − continue opleidingen en verbeteracties.

De risicobeheersing inzake de fi nanciële verslaggeving 
wordt voornamelijk gekenmerkt door:
 − de boekhoudkundige regels die dagelijks van toepas-
sing zijn;

 − de uniformiteit die wordt nagestreefd binnen de 
diverse vennootschappen van de Groep zowel op het 
vlak van de toepassing van de IFRS-regels alsook op 
het vlak van gestandaardiseerde rapportering;

 − de controle op de gerapporteerde cijfers van verbon-
den ondernemingen door de centrale afdeling budget- 
en managementrapportering;

 − het nazicht, monitoring van de fi nanciële rapportering 
door het auditcomité.[*] Onderdeel van het jaarverslag van de raad van bestuur.
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maatschappelijk kapitaal. Indien het aanwezigheidsquo-
rum niet gehaald is, dan moet een tweede vergadering 
worden samengeroepen. Tijdens de tweede vergadering 
geldt het aanwezigheidsquorum niet. De vereiste van 
een bijzondere meerderheid blijft echter bestaan.

De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om, in 
het geval van openbare overnamebiedingen op effec-
ten van de vennootschap, het maatschappelijk kapitaal 
te verhogen binnen de grenzen voorzien in artikel 607 
Wetboek van Vennootschappen door aandelen uit te 
geven die niet meer dan 10% vertegenwoordigen van de 
bestaande aandelen ten tijde van een dergelijk openbaar 
overnamebod. Deze machtiging werd verleend door de 
buitengewone algemene vergadering van 17 mei 2011 
voor een termijn van drie jaar en kan worden hernieuwd. 
Indien de raad van bestuur beslist om het maatschap-
pelijk kapitaal te verhogen ingevolge deze machtiging,  
dan zal het bedrag van deze verhoging worden afge-
trokken van het overblijvende deel van het toegestane  
kapitaal.

De vennootschap kan haar eigen aandelen, winstbe-
wijzen of andere certificaten met betrekking hiermee 
verwerven, vervreemden of verpanden voor zover de 
relevante wettelijke bepalingen worden nageleefd. De 
raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om, zon-
der besluit van de algemene vergadering, eigen aande-
len te verwerven en aan te houden indien dat nodig is 
om een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap 
te voorkomen. Deze machtiging werd verleend door de 
buitengewone algemene vergadering van 19 mei 2009 
voor een termijn van drie jaar te rekenen vanaf 10 juni 
2009, zijnde de datum van publicatie in de bijlagen tot 
het Belgisch Staatsblad van de machtiging, en kan wor-
den hernieuwd.

RMG is partij bij volgende materiële overeenkomst die 
wijzigt of afloopt bij een controlewijziging ten gevolge 
van een openbaar overnamebod:

 − Volgens artikel 6.5. van de annex 1 aan de verkoop-
overeenkomst op termijn d.d. 28 april 2008 tussen 
de NV Roularta Media Group en de SA Natixis, kan 
Natixis in het geval van een wijziging in de controle 
over de NV Roularta Media Group of de SA Roularta 
Media France de vervroegde conversie vragen van de 
totaliteit van de obligaties die Natixis bezit in nieuwe 
aandelen van de SA Roularta Media France.

De Stichting Administratiekantoor RMG heeft overeen-
komstig artikel 74 § 6 van de Wet van 1 april 2007 op 
de openbare overnamebieding als houder van meer 

dan 30% van de stemgerechtigde effecten van RMG op 
1 september 2007 een aanmelding verricht bij de FSMA. 
Door de royering van de certificaten binnen de Stichting 
Administratiekantoor RMG en de teruggave van de aan-
delen in de NV Roularta Media Group aan de voormalige 
certificaathouders, de NV Koinon en de NV Cennini, is 
de Stichting Administratiekantoor RMG niet langer aan-
deelhouder. Sinds 24 juni 2010 is de NV Koinon recht-
streekse houder van 7.359.921 aandelen (of 56,01%) 
in de NV Roularta Media Group. De aanmelding bij de 
FSMA werd in die zin geüpdatet.

Samenstelling en activiteitenverslag van de raad van 
bestuur en comités en de aanwezigheidsgraad van 
hun leden

 » Raad van beStuuR

De raad van bestuur van de NV Roularta Media Group 
telt negen leden: 
 − Baron Hugo Vandamme, vaste vertegenwoordiger van 
NV HRV (2014), niet-uitvoerend bestuurder en voorzit-
ter van de raad van bestuur.

 − Vijf bestuurders die de referentieaandeelhouder ver-
tegenwoordigen en dit overeenkomstig het statutair 
voordrachtsrecht: de heer Rik De Nolf, vaste verte-
genwoordiger van de NV De Publigraaf (2014), de heer 
Leo Claeys, vaste vertegenwoordiger van de NV De 
Meiboom (2014), mevrouw Lieve Claeys, vaste verte-
genwoordiger van de NV Fraka-Wilo (2012), mevrouw 
Caroline De Nolf, vaste vertegenwoordiger van de 
NV Verana (2012) en de heer Francis De Nolf, vaste 
vertegenwoordiger van de NV Alauda (2015).

 − Drie onafhankelijke bestuurders die allen een leiding-
gevende maatschappelijke functie bekleden: 
» de heer Carel Bikkers, vaste vertegenwoordiger van 

de BV Carolus Panifex Holding BV (2014):
 De heer Carel Bikkers heeft gedurende negen jaar 

leiding gegeven aan het Nederlandse mediacon-
cern Audax, een veelzijdige organisatie die zich in 
de breedste zin van het woord bezighoudt met het 
uitgeven, verspreiden en retailen van media- en 
aanverwante producten. Hiervoor was de heer Carel 
Bikkers actief als algemeen directeur van Kwik-Fit 
Europe BV, de grootste autoserviceketen van Europa. 

» mevrouw Marleen Vaesen, vaste vertegenwoordiger 
van de BVBA MAVAC (2014):

 Mevrouw Marleen Vaesen was na een carrière bin-
nen Procter & Gamble, waar zij tot 1999 Marketing 
Director Europa was, gedurende bijna dertien jaar 
actief binnen Sara Lee. Eerst als algemeen direc-
teur, daarna was ze gedurende zes jaar Senior Vice 

Veel processen binnen Roularta Media Group zijn geau-
tomatiseerd. Een belangrijk onderdeel van de automa-
tisatie is risicobeheer met aandacht voor correctheid, 
volledigheid, consistentie, tijdigheid en valorisatie/auto-
risatie van de informatie.

De vennootschap heeft een interne auditor (lid van 
het Instituut van Interne Auditoren) in dienst die op 
basis van een risicoanalyse een jaarplanning opstelt. 
Deze jaarplanning kan doorkruist worden door ad-hoc- 
opdrachten die door het auditcomité/managementteam 
aan de interne auditor worden doorgegeven. 

Openbaarmaking belangrijke deelnemingen en toe-
lichting bij de elementen opgesomd in artikel 34 van 
het Kb van 14/11/2007, voor zover die elementen van 
aard zouden zijn een gevolg te hebben in geval van een 
openbare overnamebieding

Het kapitaal van de vennootschap per 31 december 2011 
bedraagt 203.225.000,00 euro en wordt vertegenwoor-
digd door 13.141.123 aandelen met dezelfde rechten, 
waarvan 4.730.246 aandelen met VVPR-strip.

Het aandeelhouderschap is per 31 december 2011 als 
volgt verdeeld:

datum van 
kennisgeving

aantal 
aandelen %

Koinon nv (1) 24/06/2010 7.359.921 56,01%

Cennini nv (1) 24/06/2010 2.022.136 15,39%

bestinver Gestión 
S.G.I.I.C. S.a.

30/09/2009 1.198.762 9,12%

eigen aandelen  
per 31/12/2011

657.850 5,00%

Individuele en 
institutionele 
beleggers

1.902.454 14,48%

(1) De NV Koinon en de NV Cennini hebben in hun hoedanigheid van 
in overleg handelende personen, die een akkoord hebben afgesloten 
aangaande het bezit, de verwerving en de overdracht van effecten, een 
kennisgeving gedaan.

Alle eigen aandelen die de vennootschap in portefeuille 
heeft, hebben geen stemrecht zolang ze in eigen porte-
feuille zijn.

Elk aandeel geeft recht op één stem en dit overeen-
komstig artikel 33 van de statuten met dien verstande 
dat niemand aan de stemming op de algemene ver-
gadering kan deelnemen voor meer dan vijfendertig 

ten honderd (35%) van het aantal stemmen verbonden 
aan het geheel van de door de vennootschap uitgege-
ven aandelen. Meerdere aandeelhouders waarvan de 
effecten, overeenkomstig de criteria vervat in artikel 6 
§2 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking 
van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan 
aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een 
gereglementeerde markt, samengevoegd worden, kun-
nen samen evenmin aan de stemming op de algemene 
vergadering deelnemen voor meer dan vijfendertig ten 
honderd (35%) van het aantal stemmen verbonden aan 
het geheel van de door de vennootschap uitgegeven 
aandelen. De beperkingen vinden evenwel geen toe-
passing ingeval de stemming betrekking heeft op een 
wijziging van de statuten van de vennootschap of beslis-
singen waarvoor krachtens de vennootschappenwet een 
bijzondere meerderheid vereist is. 

Tussen de aandeelhouders, NV Koinon en NV Cennini, 
werd een aandeelhoudersovereenkomst afgesloten die 
aanleiding geeft tot een beperking van de overdracht van 
de effecten.

De statuten en het Corporate Governance Charter van 
Roularta Media Group bevatten specifieke bepalingen 
betreffende de (her)benoeming, vorming en evalu-
atie van bestuurders. De bestuurders worden voor een 
maximale duur van vier jaar door de algemene verga-
dering van aandeelhouders benoemd, die hen ook te 
allen tijde kan ontslaan. Een besluit tot benoeming of 
ontslag behoeft de gewone meerderheid van de stem-
men. Wanneer een plaats van bestuurder vroegtijdig 
openvalt, kunnen de overblijvende bestuurders zelf een 
nieuwe bestuurder benoemen (coöpteren). In dat geval 
zal de eerstvolgende algemene vergadering de defini-
tieve benoeming doen.

De statuten van de NV Roularta Media Group voorzien 
in een bindend voordrachtrecht ten voordele van de 
NV Koinon. Op grond van dit voordrachtrecht wordt de 
meerderheid van de bestuurders benoemd uit de kan-
didaten voorgedragen door de NV Koinon zolang deze 
laatste rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste 35% 
van de aandelen van de vennootschap bezit.

Beslissingen tot wijziging van de statuten zijn onder-
worpen aan een bijzonder aanwezigheidsquorum en 
meerderheidsvereiste. Elke beslissing tot wijziging van 
de statuten vereist de aanwezigheid, in persoon of bij 
volmacht, van aandeelhouders die samen minstens de 
helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordi-
gen en de goedkeuring van minstens drie vierden van 
het op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde 
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(cfr. artikel 526 quater Wetboek van Vennootschappen).
Ook de ondervoorzitter van de raad van bestuur en de 
hr-directeur worden uitgenodigd op het benoemings- 
en remuneratiecomité. Het benoemings- en remunera-
tiecomité kwam twee keer samen in de loop van 2011 
met als belangrijkste agendapunten het opstellen van 
het remuneratieverslag en de evaluatie van de remune-
ratie- en bonuspolitiek van het uitvoerend management.
 
Overzicht aanwezigheden vergaderingen benoemings- en 
remuneratiecomité 2011:

Baron Hugo Vandamme, voorzitter 2

Carel Bikkers 2

Marc Verhamme 2

evaluatie raad van bestuur en comités

De raad van bestuur voert jaarlijks, onder leiding van 
de voorzitter en bijgestaan door het benoemings- en 
remuneratiecomité, een evaluatie uit van zijn omvang, 
samenstelling, werking en interactie met het uitvoerend 
management. Deze evaluatie beoogt vier doelstellingen: 
(i) de werking van de raad van bestuur beoordelen; (ii) 
nagaan of de belangrijke onderwerpen grondig worden 
voorbereid en besproken; (iii) de daadwerkelijke bijdrage 
van elke bestuurder aan de werkzaamheden van de raad 
van bestuur nagaan, aan de hand van zijn of haar aan-
wezigheid bij de raads- en comitévergaderingen en zijn 
of haar constructieve betrokkenheid bij de besprekingen 
en de besluitvorming beoordelen; (iv) een vergelijking 
tot stand brengen tussen de huidige samenstelling van 
de raad van bestuur en de vooropgestelde gewenste 
samenstelling van de raad van bestuur.

Jaarlijks beoordelen de niet-uitvoerende bestuurders 
hun interactie met het senior management en, indien 
toepasselijk, maken zij voorstellen over aan de voorzitter 
van de raad van bestuur ter verbetering van deze inter-
actie. 

Ook de bijdrage van elke bestuurder wordt op geregelde 
tijdstippen geëvalueerd. In geval van een herbenoeming 
vindt er een evaluatie plaats van het engagement en de 
effectiviteit van de bestuurder. 

Samenstelling uitvoerend management

Het uitvoerend management van Roularta Media 
Group bestaat uit het executive management commit-
tee (samenstelling zie blz. 128), het managementteam 

België (samenstelling zie blz. 129) en het management-
team Frankrijk (samenstelling zie blz. 130).

In de samenstelling van het uitvoerend management 
deden zich afgelopen boekjaar volgende wijzigingen 
voor: de heer Marc Feuillée, voorzitter directiecomité en 
mevrouw Anne Evrard, directeur abonnementendienst 
en afgeleide producten verlieten op eigen initiatief 
Groupe Express-Roularta. Er werden geen vertrekver-
goedingen uitbetaald. Naar aanleiding van het vertrek 
van de heer Marc Feuillée heeft de heer Rik De Nolf de 
operationele leiding van de Groupe Express-Roularta in 
Parijs overgenomen, hierin bijgestaan door mevrouw 
Corinne Pitavy (directeur-generaal business) en de 
heer Christophe Barbier (directeur-generaal redac-
tie). Mevrouw Anne Evrard werd niet vervangen. De 
heer Jean-Antoine Bouchez, directeur Mieux Vivre Votre 
Argent en lid van het managementteam Frankrijk ging 
eind 2011 met pensioen. De heer Jean-Antoine Bouchez 
blijft wel verder lid van de raad van bestuur van Groupe 
Express-Roularta.

beleid betreffende de transacties en andere contrac-
tuele banden tussen de vennootschap, inclusief ver-
bonden vennootschappen, en haar bestuurders en 
leden van het uitvoerend management die niet onder 
de belangenconflictenregeling vallen

Rekening houdend met de principes en richtlijnen vervat 
in de Belgische Corporate Governance Code, heeft de 
vennootschap een beleid uitgewerkt inzake de transac-
ties en andere contractuele banden tussen de vennoot-
schap, inclusief verbonden vennootschappen, en haar 
bestuurders en leden van het uitvoerend management 
die niet onder de wettelijke belangenconflictenregeling 
ressorteren. 

Er is sprake van een transactie of enige andere contrac-
tuele band tussen de vennootschap en haar bestuurders 
en/of de leden van haar uitvoerend management wan-
neer:
 − een bestuurder of een lid van het uitvoerend manage-
ment een significant persoonlijk financieel belang 
heeft in de rechtspersoon waarmee Roularta Media 
Group een transactie wenst af te sluiten;

 − een bestuurder of een lid van het uitvoerend manage-
ment, zijn of haar echtgenoot, samenwonende part-
ner, kind of bloed- of aanverwant tot in de tweede 
graad deel uitmaakt van de raad van bestuur of het 
uitvoerend management van de rechtspersoon waar-
mee Roularta Media Group een belangrijke transactie 
wenst aan te gaan;

President Coffee & Tea, verantwoordelijk voor de 
resultaten van de koffie- en theeactiviteiten in een 
achttal Europese landen. Mevrouw Marleen Vaesen 
is tevens lid van de Vlaamse Industrieraad.

» de heer Marc Verhamme, vaste vertegenwoordiger 
van de NV Pur Vie (2014):

 De heer Marc Verhamme is tot 1994 CEO geweest 
van de Noord- en Noordwest-Europese divisie verse 
producten van Danone. De heer Marc Verhamme is 
op vandaag industrieel en eigenaar van een aantal 
kmo’s die biologische voedingsmiddelen produce-
ren zoals yoghurt, verse kaas,… met merken zoals 
MIK en Pur Natur.

  
De onafhankelijke bestuurders hebben in hun loop-
baan al een ruime ervaring opgedaan in verschillende 
management- en bestuursfuncties in diverse secto-
ren van het bedrijfsleven. Zo beschikt de heer Carel 
Bikkers over een ruime ervaring en expertise binnen 
de uitgevers- en distributiewereld en zorgen mevrouw 
Marleen Vaesen en de heer Marc Verhamme met hun 
expertise op het vlak van marketing en communicatie 
duidelijk voor een toegevoegde waarde binnen de raad 
van bestuur.

De raad van bestuur is van oordeel dat de competen-
ties van de onafhankelijke bestuurders een aanvulling 
vormen op de competenties in hoofde van de overige 
bestuurders. De raad van bestuur is in 2011 negen 
keer samengekomen. Onder deze negen vergaderingen 
waren twee telefonische raden van bestuur. 

Overzicht aanwezigheden raden van bestuur in 2011:

uitvoerend bestuurder en CeO

Rik De Nolf 9

uitvoerende bestuurders

Lieve Claeys 9

Francis De Nolf (benoemd door AV op 17/05/2011) 5

niet-uitvoerende bestuurders

Baron Hugo Vandamme, voorzitter 9

Leo Claeys 9

Caroline De Nolf 9

Onafhankelijke, niet-uitvoerende bestuurders 

Carel Bikkers 9

Marleen Vaesen 7

Marc Verhamme 9

Voor 2012 staan er zes raden van bestuur op het pro-
gramma.

 » audItCOmIté

Het auditcomité is in overeenstemming met de Belgi-
sche Corporate Governance Code samengesteld uit uit-
sluitend niet-uitvoerende bestuurders (3), waarvan twee 
onafhankelijke bestuurders. De deskundigheid op het 
gebied van boekhouding en audit van de heer Carel Bik-
kers, onafhankelijk bestuurder en tevens voorzitter van 
het auditcomité, blijkt onder meer uit zijn voormalige 
functie van leidinggevende bij het Nederlandse media-
concern Audax en uit zijn mandaten als commissaris/
toezichthouder bij een aantal Nederlandse vennoot-
schappen. 
 
Het auditcomité is in 2011 vier keer bijeengekomen. Tij-
dens deze bijeenkomsten heeft het auditcomité controle 
uitgeoefend op de integriteit van de financiële informa-
tie van de vennootschap, heeft het de activiteiten van de 
interne en externe auditor van nabij opgevolgd en heeft 
het auditcomité indien het dit nodig achtte hierover aan-
bevelingen gedaan aan de raad van bestuur.

Op uitnodiging van de voorzitter werd het auditcomité 
bijgewoond door de commissaris (Deloitte Bedrijfsrevi-
soren BV o.v.v.e. CVBA, vertegenwoordigd door de heren 
Frank Verhaegen en Mario Dekeyser), gedelegeerd be- 
stuurder Rik De Nolf, financieel directeur, Jan Staelens 
en de interne auditor, mevrouw Eveline Maertens. 

Overzicht aanwezigheden vergaderingen auditcomité in 
2011:

Carel Bikkers, voorzitter 4

Leo Claeys 3

Marleen Vaesen 3

 » benOemInGS- en RemuneRatIeCOmIté

De raad van bestuur heeft zoals voorzien in de Corporate 
Governance Code gebruik gemaakt van de mogelijkheid 
om één gezamenlijk comité op te richten, namelijk het 
benoemings- en remuneratiecomité. 

Het benoemings- en remuneratiecomité is samenge-
steld uit uitsluitend niet-uitvoerende bestuurders (3), 
waarvan twee onafhankelijke bestuurders en beschikt 
over de nodige deskundigheid op het gebied van remu-
neratiebeleid.

De voorzitter van de raad van bestuur is tevens voor-
zitter van het benoemings- en remuneratiecomité. De 
CEO neemt met raadgevende stem deel aan de verga-
deringen van het benoemings- en remuneratiecomité 
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Lieve Claeys  
vaste vertegenwoordiger 
van NV Fraka-Wilo

Uitvoerend 10.000,00 
euro

15.000,00 
euro

Caroline de nolf  
vaste vertegenwoordiger 
van NV Verana

Niet- 
uitvoerend

10.000,00 
euro

15.000,00 
euro 

Francis de nolf  
vaste vertegenwoordiger 
van NV Alauda

Uitvoerend 7.500,00 
euro(2)

10.000,00 
euro 

Carel bikkers  
vaste vertegenwoordiger 
van BV Carolus Panifex 
Holding – voorzitter 
auditcomité

Niet- 
uitvoerend

10.000,00 
euro 

42.500,00 
euro

marleen vaesen  
vaste vertegenwoordiger 
van BVBA Mavac –  
lid auditcomité

Niet- 
uitvoerend

10.000,00 
euro 

20.000,00 
euro

marc verhamme  
vaste vertegenwoordiger 
van NV Pur Vie –  
lid benoemings- en 
remuneratiecomité

Niet- 
uitvoerend

10.000,00 
euro 

22.500,00 
euro

 » RemuneRatIe Leden van het uItvOeRend 
manaGement

De vergoeding van de leden van het uitvoerend manage-
ment wordt bepaald door de raad van bestuur op basis 
van de aanbevelingen van het benoemings- en remune-
ratiecomité. 
Het niveau en de structuur van de remuneratie van het 
uitvoerend management moet de vennootschap toela-
ten gekwalificeerde en deskundige managers aan te 
trekken, te behouden en blijvend te motiveren, rekening 
houdend met de aard en de draagwijdte van hun indivi-
duele verantwoordelijkheden.
De hoogte en structuur van de basisvergoeding van het 
uitvoerend management wordt op regelmatige basis 
getoetst op haar marktconformiteit door een (interna-
tionaal) consulting & adviesbureau gespecialiseerd op 
het gebied van bezoldigingen en voordelen. 

De vennootschap gaat ervan uit dat het uitgestippelde 
remuneratiebeleid voor de leden van het uitvoerend 
management voor de komende twee boekjaren zal wor-
den aangehouden, tenzij uit de toets met de markt blijkt 
dat er zich aanpassingen opdringen. 

In 2011 is het remuneratiebeleid van de leden van het 
uitvoerend management niet gewijzigd ten opzichte van 
de voorgaande jaren. 

De remuneratie van het uitvoerend management bestaat 
uit:
 − een basisvergoeding conform de opleiding, functie-
inhoud, ervaring en anciënniteit;

 − een prestatiegebonden bonus gekoppeld voor 30% 
aan de geconsolideerde resultaten van de Groep en 
voor 70% aan de prestaties van de businessunit waar-
voor de manager verantwoordelijk is. 

 Jaarlijks worden er voor het desbetreffende boekjaar 
financiële prestatiecriteria vastgelegd op het niveau 
van de geconsolideerde groepsresultaten. Op het 
niveau van de businessunits worden jaarlijks financi-
ele dan wel kwalitatieve targets vastgelegd. 

 Na afloop van het boekjaar wordt er op basis van de 
vastgelegde prestatiecriteria, die zowel kwantitatief 
als kwalitatief kunnen zijn, bepaald of en in welke 
mate de bonus werd gehaald. 

 De bonus bedraagt maximaal 20% à 25% van het 
basisjaarloon van de leden van het uitvoerend 
management; de bonus wordt gedeeltelijk in cash en 
voor een deel via een storting in de groepsverzekering 
van de betrokken manager uitbetaald.

 Er werd niet voorzien in een terugvorderingsrecht ten 
gunste van de vennootschap in voorkomend geval de 
variabele remuneratie zou zijn toegekend op basis van 
onjuiste financiële gegevens. De toekenning van de 
bonussen gebeurt pas na de afsluiting van het boek-
jaar en het uitvoeren door de commissarissen van de 
nodige controle op de cijfers, zodat de kans op de uit-
betaling van een bonus op basis van onjuiste financi-
ele gegevens te verwaarlozen is.

 − een langetermijnincentive bestaande uit rechten om 
aandelen van Roularta Media Group te verwerven. 
De door de vennootschap uitgegeven optie- of war-
rantplannen hebben telkens een looptijd van 10 jaar, 
waarbij de eerste uitoefening ten vroegste kan plaats-
vinden tijdens het derde kalenderjaar ná het jaar 
waarop werd ingetekend op de opties of warrants. 

 − extralegale voordelen, bestaande uit een groepsver-
zekering (werkgeversbijdrage bedraagt 3,75% van de 
jaarbezoldiging), een bedrijfswagen met tankkaart in 
overeenstemming met de carpolicy van de vennoot-
schap, maaltijdcheques (werkgeversbijdrage van 4,91 
euro/gewerkte dag) en een hospitalisatie- en invalidi-
teitsverzekering.

Aan de CEO, de NV De Publigraaf met vaste vertegen-
woordiger de heer Rik De Nolf, werd in 2011 een vaste 
vergoeding toegekend van bruto 586.763,36 euro. De 
CEO heeft geen variabele remuneratie, geen opties  
op aandelen of warrants, noch worden er door de ven-
nootschap bijdragen betaald voor het pensioen van de 
CEO. (2) Vanaf algemene vergadering 17/05/2011 tot 31/12/2011.

 − de raad van bestuur oordeelt dat een dergelijk con-
flict met betrekking tot de voorgenomen transactie 
bestaat.

De betrokken bestuurder of het lid van het uitvoerend 
management verschaft de raad van bestuur alle moge-
lijke relevante informatie met betrekking tot het belan-
genconflict. De betrokken bestuurder of het lid van het 
uitvoerend management onthoudt zich van deelname 
aan de beraadslaging en besluitvorming omtrent dit 
agendapunt.

De raad van bestuur bevestigt dat er in het afgelopen 
boekjaar geen dergelijke transacties tot stand zijn 
gekomen of situaties zijn geweest, die aanleiding heb-
ben gegeven tot toepassing van de hierboven vermelde  
procedure.

Protocol ter voorkoming van misbruik van voorkennis

Het protocol ter voorkoming van misbruik van voorken-
nis legt aan bestuurders, leden van het management-
team en andere personeelsleden of (externe) medewer-
kers, die door de aard van hun functie met vertrouwelijke 
informatie in contact komen, het verbod op om recht-
streeks, dan wel onrechtstreeks op basis van voorkennis 
te handelen in financiële instrumenten uitgegeven door 
Roularta Media Group. 

Remuneratieverslag 

 » RemuneRatIe van de uItvOeRende en nIet- 
uItvOeRende beStuuRdeRS OP jaaRbaSIS

Het remuneratiebeleid voor de bestuurders (zowel uit-
voerende als niet-uitvoerende) kent als uitgangspunt 
gekwalificeerde bestuurders met de vereiste achter-
grond en ervaring op het gebied van de verschillende 
elementen van het ondernemingsbeleid aan te trekken 
en te behouden. Om dit uitgangspunt te realiseren, wordt 
een remuneratiebeleid gehanteerd dat de toets met de 
markt kan doorstaan, hierbij rekening houdend met de 
omvang en de complexiteit van de onderneming en waar 
mogelijk, gebruikmakend van referentiegegevens. 

De niet-uitvoerende bestuurders en uitvoerende 
bestuurders in hun hoedanigheid van bestuurder ont-
vangen een vaste remuneratie ter vergoeding van hun 
lidmaatschap van de raad van bestuur en zitpenningen 
in functie van hun aanwezigheid op de vergadering van 
de comités, waarvan zij lid zijn. 

De hoogte van de bestuurdersbezoldiging wordt bepaald 
rekening houdend met hun rol als gewoon bestuurder, 
hun specifieke rollen, zoals voorzitter van de raad van 
bestuur, voorzitter of lid van een comité, alsook met de 
daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheden en tijds-
besteding.

De niet-uitvoerende bestuurders ontvangen geen pres-
tatiegebonden remuneratie zoals bonussen, langeter-
mijn-incentiveprogramma’s, voordelen in natura of pen-
sioenplannen. Evenmin worden aan de niet-uitvoerende 
bestuurders opties of warrants toegekend. Er zijn ook 
geen bijdragen voor pensioenen of soortgelijke vergoe-
dingen voor bestuurders.

De bepalingen omtrent de remuneratie van de niet-uit-
voerende bestuurders gelden evenzeer voor de uitvoe-
rende bestuurders in hun hoedanigheid van bestuurder. 

Aan de voorzitter van de raad van bestuur en de uitvoe-
rende bestuurder, de NV De Publigraaf wordt een vaste 
vergoeding toegekend van 100.000 euro. De ondervoor-
zitter van de raad van bestuur ontvangt een vaste ver-
goeding van 58.500 euro. Aan de overige leden van de 
raad van bestuur wordt een vaste vergoeding van 10.000 
euro toegekend, aangevuld met een vergoeding per zit-
ting van de raad van bestuur van 2.500 euro; aan de 
leden van de comités van de raad van bestuur (het audit-
comité en het benoemings- en remuneratiecomité) zal 
aanvullend een vergoeding per zitting worden toegekend 
van 2.500 euro; aan de voorzitter van het auditcomité zal 
per zitting van dit comité een aanvullende vergoeding 
van 5.000 euro worden toegekend.  

 » OveRzICht beStuuRdeRSveRGOedInGen 2011

vast zitpen- 
ningen (1)

hugo vandamme  
vaste vertegenwoordiger  
van NV HRV – voorzitter 
raad van bestuur

Niet- 
uitvoerend 

100.000,00 
euro

_

Rik de nolf  
vaste vertegenwoordiger 
van NV De Publigraaf –  
gedelegeerd bestuurder

Uitvoerend 100.000,00 
euro

_

Leo Claeys  
vaste vertegenwoordiger 
van NV De Meiboom – 
ondervoorzitter raad  
van bestuur 

Niet- 
uitvoerend

58.500,00 
euro

_

(1) De leden van de raad van bestuur ontvangen geen zitpenningen voor 
telefonische raden van bestuur.
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Aan de overige leden van het uitvoerend management 
(leden executive management committee en leden 
managementteam België en Frankrijk) werden vol-
gende brutovergoedingen toegekend: 
 − basissalarissen van 3.212.104,94 euro;
 − variabele vergoeding van 490.760,49 euro waarvan 
396.450,49 euro in cash en 94.310,00 euro in een 
groepsverzekering;

 − de bijdragen voor pensioenen in het boekjaar 2011 
bedragen in totaal 60.479,46 euro waarvan 53.474,70 
euro stortingen in een pensioenplan van het type toe-
gezegde-bijdragenregeling en 7.004,76 euro zijn stor-
tingen in een spaar/groepsverzekering;

 − en overige componenten ten bedrage van 40.511,13 
euro waarvan 31.248,00 euro forfaitaire kosten eigen 
aan de werkgever en 9.263,13 euro betreft de werk-
geversbijdrage voor maaltijdcheques.

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van het war-
rantsplan en de aandelenoptieplannen waarop door de 
leden van het uitvoerend management werd ingetekend 
met ook de vermelding van de belangrijkste kenmerken 
van deze plannen, waaronder de uitoefenprijs en uitoe-
fenperiode.

In het boekjaar 2011 werden geen aandelenopties of 
warrants toegekend aan de leden van het uitvoerend 
management. 

De directeur van de nationale regie heeft in de loop van 
het boekjaar 2011 450 warrants uit het warrantsplan van 
2001 uitgeoefend. Door de overige leden van het uitvoe-
rend management werden tijdens de loop van het afge-
lopen boekjaar geen opties of warrants uitgeoefend. 

In 2011 hebben de heer Marc Feuillée, voorzitter van 
het directiecomité, en mevrouw Anne Evrard, direc-
teur abonnementendienst en afgeleide producten van 
Groupe Express-Roularta, zelf een einde gesteld aan 
tewerkstelling binnen de Groep. Rekening houdend met 
de voorwaarden van de aandelenoptieplannen waarop 
de heer Marc Feuillée en mevrouw Anne Evrard in het 
verleden hebben ingetekend, komen de aan hen toege-
kende opties defi nitief te vervallen. In de loop van het 
boekjaar werden dan ook 60.000 opties vervallen ver-
klaard.

Jaar van 
het aanbod

Aantal toegekende 
opties/warrants aan 
de leden van het uit-

voerend management

Uit te oefenen 
nog uitstaande 

opties/warrants 
per 31/12/2011

Uitoefenprijs 
in euro

Eerste 
uitoefenperiode

Laatste 
uitoefenperiode

2000 4.000 4.000 65,00 01/01-30/04/2004 01/01-22/05/2013

2001 10.500 4.200 18,20 01/01-26/06/2005 01/01-25/08/2014

2001 6.500 4.150 20,13 01/01-31/12/2005 01/01-31/12/2015

2003 2.000 900 21,93 01/01-30/06/2006 01/01-10/10/2013

2006 102.000 82.000 53,53 01/01-31/12/2010 01/01-31/12/2021

2008 93.000 73.000 40,00 01/01-31/12/2012 01/01-31/12/2023

2009 108.500 103.500 15,71 01/01-31/12/2013 01/01-31/12/2019

326.500 271.750
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Alle fi nanciële bedragen zijn uitgedrukt in duizend euro.

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

1. Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Toelichting 2011 2010

Omzet 3 731.111 711.563

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen -178.328 -157.586

Diensten en diverse goederen 4 -290.120 -280.617

Personeelskosten 5 -195.990 -189.735

Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen -28.128 -19.853

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa -15.422 -17.690

Waardeverminderingen op voorraden en vorderingen 6 -686 699

Voorzieningen 191 -242

Bijzondere waardeverminderingen -12.211 -2.620

Andere bedrijfsopbrengsten 7 12.795 10.250

Andere bedrijfskosten 7 -9.818 -11.837

Herstructureringskosten 8 -6.973 -5.147

Bedrijfsresultaat - EBIT 34.549 57.038

Financieringsopbrengsten 9 1.880 5.252

Financieringskosten 9 -9.385 -11.339

Bedrijfsresultaat na nettofi nancieringskosten 27.044 50.951

Belastingen op het resultaat 10 -12.078 -19.027

Aandeel in het resultaat van de ondernemingen waarop 
de equitymethode is toegepast

-57 -46

Nettoresultaat van de geconsolideerde ondernemingen 14.909 31.878

Toerekenbaar aan:

 Minderheidsbelangen 473 926

 Aandeelhouders van Roularta Media Group 14.436 30.952

Winst per aandeel

Gewone winst per aandeel 11 1,15 2,45

Verwaterde winst per aandeel 11 1,14 2,45
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PASSIVA Toelichting 2011 2010

Eigen vermogen 364.236 358.817

Eigen vermogen - aandeel van de Groep 351.277 345.072

 Geplaatst kapitaal 21 203.225 203.040

 Eigen aandelen 21 -24.647 -22.382

 Kapitaalreserves 21 4.556 4.170

 Herwaarderingsreserves 21 -121 120

 Overgedragen winsten 168.198 160.076

 Omrekeningsverschillen 66 48

Minderheidsbelangen 12.959 13.745

Langlopende verplichtingen 243.904 267.402

Voorzieningen 23 5.829 7.041

Personeelsbeloningen 25 8.241 7.924

Uitgestelde belastingschulden 18 123.111 125.568

Financiële schulden 26 104.742 124.508

Handelsschulden 27 1.661 2.166

Overige schulden 27 320 195

Kortlopende verplichtingen 303.600 306.413

Financiële schulden 26 19.290 30.925

Handelsschulden 27 156.057 150.828

Ontvangen vooruitbetalingen 27 50.421 49.965

Personeelsbeloningen 27 37.972 37.623

Belastingschulden 27 15.699 9.801

Overige schulden 27 20.059 22.649

Toe te rekenen kosten en over te dragen opbrengsten 27 4.102 4.622

Totaal passiva 911.740 932.632

2. Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

Toelichting 2011 2010

Nettoresultaat van de geconsolideerde ondernemingen 14.909 31.878

Niet-gerealiseerde resultaten van de periode

Omrekeningsverschillen 18 24

Kasstroomafdekkingen 30 -365 1.919

Uitgestelde belastingen m.b.t. niet-gerealiseerde perioderesultaten 124 -652

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 14.686 33.169

Toerekenbaar aan:

 Minderheidsbelangen 473 926

 Aandeelhouders van Roularta Media Group 14.213 32.243

3. Geconsolideerde balans

ACTIVA Toelichting 2011 2010

Vaste activa 616.512 633.114

Immateriële activa 13 428.250 437.802

Goodwill 13 71.931 75.109

Materiële vaste activa 14 104.632 109.386

Deelnemingen gewaardeerd volgens de equitymethode 15 333 417

Voor verkoop beschikbare deelnemingen, leningen en waarborgen 16 3.938 4.093

Financiële derivaten 30 196 310

Handelsvorderingen en overige vorderingen 17 2.036 1.918

Uitgestelde belastingvorderingen 18 5.196 4.079

Vlottende activa 295.228 299.518

Voorraden 19 57.367 56.485

Handelsvorderingen en overige vorderingen 17 192.693 190.966

Belastingvorderingen 487 254

Geldbeleggingen 20 2.726 2.620

Geldmiddelen en kasequivalenten 20 31.978 41.411

Over te dragen kosten en verkregen opbrengsten 9.977 7.782

Totaal activa 911.740 932.632

 JAARVERSLAG 2011 ROULARTA MEDIA GROUP  geconsolideerde jaarrekening \\ 149 



 150 // geconsolideerde jaarrekening  JAARVERSLAG 2011 ROULARTA MEDIA GROUP

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

Cashflow uit financiële activiteiten

Betaalde dividenden -6.206 0

Mutatie van het kapitaal 185 0

Eigen aandelen -2.265 0

Andere mutaties in het eigen vermogen -1.256 -164

Ontvangsten van kortlopende financiële schulden 0 5.857

Terugbetaling van kortlopende financiële schulden -30.424 -22.720

Ontvangsten van langlopende financiële schulden 1.500 0

Terugbetaling van langlopende financiële schulden -4.006 -25.266

Afname van langlopende vorderingen 0 594

Toename van langlopende vorderingen -328 -341

Mutatie van geldbeleggingen -740 -148

NETToCAShfLow uIT fINANCIëLE ACTIVITEITEN (C) -43.540 -42.188

ToTAAL MuTATIE GELdMIddELEN EN KASEquIVALENTEN (A+b+C) -9.433 -27.893

Geldmiddelen en kasequivalenten, openingsbalans 41.411 69.304

Geldmiddelen en kasequivalenten, eindbalans 31.978 41.411

Nettomutatie geldmiddelen en kasequivalenten -9.433 -27.893

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

 » ToELIChTING bIj hET GECoNSoLIdEERd KASSTRooMoVERzIChT

Ondanks de daling van de brutocashflow uit operationele activiteiten, is de nettocashflow uit operationele activiteiten 
toch gestegen. Dit komt voornamelijk door de mutatie van het werkkapitaal, die in 2011 slechts voor een beperkte uit-
gaande kasstroom zorgde. In de loop van het boekjaar 2010 daarentegen, was er een stijging van de handelsvorderin-
gen en de daling van de handelsschulden. Tijdens het crisisjaar 2009 was er druk op de nettokaspositie en vooral op 
de schuldratio, die in 2010 is weggevallen, waardoor opnieuw een evenwichtige situatie is ontstaan.

De negatieve nettocashflow m.b.t. de investeringen ligt in 2011 ook een stuk lager dan in 2010, voornamelijk door een 
lagere nettokasstroom m.b.t. overnames. De overname van Vitaya zorgde in 2010 voor een grotere uitgaande kas-
stroom.

Voor wat de nettocashflow uit financiële activiteiten betreft, werden er in 2010 vervroegde terugbetalingen gedaan voor 
een totaal bedrag van € 22.000, tegenover € 812 in 2011. De uitbetaling van het dividend toegekend op het resultaat 
per eind 2010 en de aankoop van eigen aandelen zorgden in 2011 wel voor een kasuitstroom.

4. Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Toelichting 2011 2010

Cashflow uit operationele activiteiten

Nettoresultaat van de geconsolideerde ondernemingen 14.909 31.878

Aandeel in het resultaat van ondernemingen waarop  
de equitymethode is toegepast

15 57 46

Belastingen op het resultaat 10 12.078 19.027

Intrestkosten 9.385 11.339

Intrestopbrengsten (-) -888 -3.715

Meer- / minderwaarde op realisatie immateriële en materiële vaste activa -961 -238

Niet-monetaire posten 27.448 19.557

 Afschrijving op (im)materiële activa 13 & 14 15.422 17.690

 Bijzondere waardeverminderingen 13 12.211 2.620

 Kosten m.b.t. op aandelen gebaseerde betalingen 5 401 1.075

 Opbrengsten / kosten uit afgeleide financiële instrumenten  
 die geen afdekkingsinstrumenten zijn

9 -992 -1.537

 Toevoeging / terugname op provisies -894 400

 Niet-gerealiseerde winst / verlies op wisselkoersverschillen 0 38

 Andere niet-monetaire posten 1.300 -729

brutocashflow uit operationele activiteiten 62.028 77.894

Mutatie van de kortlopende handelsvorderingen -142 -8.058

Mutatie van de overige kortlopende vorderingen  
en de over te dragen kosten en verkregen opbrengsten

-2.950 -1.293

Mutatie van de voorraden -1.187 -1.289

Mutatie van de handelsschulden 4.606 -9.170

Mutatie van de overige kortlopende verplichtingen 134 -3.074

Overige mutaties van het werkkapitaal (a) -601 -2.866

Mutatie van het werkkapitaal -140 -25.750

Betaalde belastingen op het resultaat -7.346 -12.413

Betaalde intresten -9.333 -10.760

Ontvangen intresten 879 3.561

NETToCAShfLow uIT oPERATIoNELE ACTIVITEITEN (A) 46.088 32.532

Cashflow met betrekking tot investeringen

(Im)materiële activa - aanschaffingen 13 & 14 -13.328 -8.772

(Im)materiële activa - andere mutaties 4.028 424

Nettokasstroom met betrekking tot overnames 31 -2.868 -9.779

Voor verkoop beschikbare deelnemingen, leningen en waarborgen -  
aanschaffingen

16 -288 -248

Voor verkoop beschikbare deelnemingen, leningen en waarborgen -  
andere mutaties

475 138

NETToCAShfLow MET bETREKKING ToT INVESTERINGEN (b) -11.981 -18.237
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5. Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

2011 Geplaatst 
kapitaal

Eigen 
aandelen

Kapitaal-
reserves

Herwaar-
derings-

reserves

Over-
gedragen 

winsten

Omreke-
ningsver-

schillen

Minder-
heids-

belangen

Totaal 
eigen

vermo-
gen

Balans per 01/01/2011 203.040 -22.382 4.170 120 160.076 48 13.745 358.817

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde 
perioderesultaten

-241 14.436 18 473 14.686

Uitgifte van aandelen 
(alle soorten uitgiftes)

185 185

Kosten van uitgifte en kapitaalverhoging -15 -15

Verrichtingen met eigen aandelen -2.265 -2.265

Toegekende dividenden -6.314 -6.314

Waardering van op aandelen 
gebaseerde betalingen

401 401

Dividend uitbetaald aan 
minderheidsaandeelhouders

-1.259 -1.259

Balans per 31/12/2011 203.225 -24.647 4.556 -121 168.198 66 12.959 364.236

2010 Geplaatst 
kapitaal

Eigen 
aandelen

Kapitaal-
reserves

Herwaar-
derings-

reserves

Over-
gedragen 

winsten

Omreke-
ningsver-

schillen

Minder-
heids-

belangen

Totaal 
eigen 

vermo-
gen

Balans per 01/01/2010 203.040 -22.382 3.191 -1.147 129.125 24 12.995 324.846

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde 
perioderesultaten

1.267 30.952 24 926 33.169

Kosten van uitgifte en kapitaalverhoging -96 -96

Waardering van op aandelen 
gebaseerde betalingen

1.075 1.075

Dividend uitbetaald aan minderheids-
aandeelhouders

-175 -175

Overige toename / afname -1 -1 -2

Balans per 31/12/2010 203.040 -22.382 4.170 120 160.076 48 13.745 358.817

Zie Toelichting 21 voor details.
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TOELICHTING BIJ 
DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
Toelichting 1 - Belangrijkste gehanteerde grondsla-
gen voor fi nanciële verslaggeving

 » PRESENTATIEBASIS

De geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld 
in overeenstemming met de International Financial 
Reporting Standards (IFRSs) uitgegeven door de Inter-
national Accounting Standards Board (IASB), en met de 
interpretaties uitgegeven door het International Finan-
cial Reporting Interpretation Committee (IFRIC) van 
de IASB die door de Europese Commissie zijn goedge-
keurd. 

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

De geconsolideerde jaarrekening werd door de raad van 
bestuur van 16 maart 2012 goedgekeurd en kan gewij-
zigd worden tot de algemene vergadering van 15 mei 
2012.

 » NIEUWE EN HERZIENE IFRS-STANDAARDEN 
EN INTERPRETATIES 

Volgende standaarden en interpretaties werden van 
toepassing in 2011:
 − Verbeteringen aan IFRS (2009-2010) (normaal toepas-
baar voor boekjaren vanaf 1 januari 2011).

 − Aanpassing van IFRS 1 Eerste toepassing van IFRS – 
Vrijstellingen op IFRS 7 (toepasbaar voor boekjaren 
vanaf 1 juli 2010).

 − Aanpassing van IAS 24 Informatieverschaffi ng over 
verbonden partijen (toepasbaar voor boekjaren vanaf 
1 januari 2011). Deze standaard vervangt IAS 24 Infor-
matieverschaffi ng over verbonden partijen zoals uitge-
geven in 2003.

 − Aanpassing van IAS 32 Financiële instrumenten: Pre-
sentatie – Classifi catie van claimemissies (toepasbaar 
voor boekjaren vanaf 1 februari 2010).

 − IFRIC 19 Afl ossing van fi nanciële verplichtingen met 
eigenvermogensinstrumenten (toepasbaar voor boek-

jaren vanaf 1 juli 2010).
 − Aanpassing van IFRIC 14 IAS 19 Beperking van activa 
uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen, minimale 
fi nancieringsverplichtingen en hun interactie – Vooruit-
betalingen van een minimale fi nancieringsverplichting 
(toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2011).

De toepassing van deze IFRS-normen vanaf 2011 had 
geen signifi cante invloed op de geconsolideerde jaarre-
kening van de Groep.

Volgende standaarden en interpretaties zijn uitgege-
ven welke nog niet van toepassing zijn voor 2011:
 − IFRS 9 Financiële Instrumenten en de daarop volgende 
aanpassingen (toepasbaar voor boekjaren vanaf 
1 januari 2015).

 − IFRS 10 Geconsolideerde jaarrekening (toepasbaar voor 
boekjaren vanaf 1 januari 2013).

 − IFRS 11 Gezamenlijke overeenkomsten (toepasbaar 
voor boekjaren vanaf 1 januari 2013).

 − IFRS 12 Informatieverschaffi ng over betrokkenheid in 
andere entiteiten (toepasbaar voor boekjaren vanaf 
1 januari 2013).

 − IFRS 13 Waardering van de reële waarde (toepasbaar 
voor boekjaren vanaf 1 januari 2013).

 − Aanpassing van IFRS 1 Eerste toepassing van IFRS – 
Ernstige hyperinfl atie en verwijdering van de vaste over-
gangsdata voor eerste toepassers (toepasbaar voor 
boekjaren vanaf 1 juli 2011).

 − Aanpassing van IFRS 7 Financiële instrumenten: Infor-
matieverschaffi ng – Niet langer opnemen in de balans 
(toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 juli 2011).

 − Aanpassing van IFRS 7 Financiële instrumenten: Infor-
matieverschaffi ng – Saldering van fi nanciële activa 
en verplichtingen (toepasbaar voor boekjaren vanaf 
1 januari 2013).

 − Aanpassing van IAS 1 Presentatie van de jaarrekening – 
Presentatie van de andere elementen van het totaal-
resultaat (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 juli 2012).

 − Aanpassing van IAS 12 Winstbelastingen – Uitgestelde 
belastingen: Inbaarheid van onderliggende activa (toe-
pasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2012).

 − Aanpassing van IAS 19 Personeelsbeloningen (toepas-
baar voor boekjaren vanaf 1 januari 2013).

 − Aanpassing van IAS 27 Individuele jaarrekeningen (toe-
pasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2013).
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het bedrag in vreemde valuta de contante wisselkoers 
toe te passen die op de datum van de transactie geldt. 
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 omreke-
ning van de monetaire posten tegen een koers die ver-
schilt van de koers waartegen ze bij eerste opname zijn 
omgerekend, worden in de winst- en verliesrekening 
opgenomen, als andere bedrijfsopbrengsten of -kosten, 
in de periode dat ze zich voordoen.

Jaarrekeningen van buitenlandse entiteiten
Monetaire en niet-monetaire activa en verplichtingen 
van buitenlandse entiteiten, waarvan de functionele 
valuta niet de valuta is van een economie met hyper- 
inflatie en die verschillend is van de euro, worden omge-
rekend tegen de slotkoers op de balansdatum. De baten 
en lasten voor elke winst- en verliesrekening (met  
inbegrip van de vergelijkende cijfers) worden omgere-
kend tegen de wisselkoersen op de transactiedata. Alle 
resulterende valutakoersverschillen worden als een 
afzonderlijke component van het eigen vermogen opge-
nomen. 

 » IMMATERIËLE ACTIVA ANDERE DAN GOODWILL

Immateriële activa omvatten de van derden verworven 
of door inbreng verkregen titels, software, concessies, 
eigendomsrechten en gelijkaardige rechten, 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 jaarreke-
ning genomen op het ogenblik dat ze zich voordoen.
 
Ontwikkelingsuitgaven, waarbij de resultaten van het 
onderzoek worden toegepast in een plan of een ont- 
werp voor de productie van nieuwe of aanzienlijk ver-
beterde producten en processen, worden enkel in de 
balans opgenomen indien het product of het proces 
technisch of commercieel uitvoerbaar is, de Groep 
voldoende middelen ter beschikking heeft ter voltooi-
ing ervan en er kan aangetoond worden dat het actief 
waarschijnlijk toekomstige economische voordelen zal 
genereren.

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

De immateriële activa worden geboekt aan hun kostprijs 
verminderd met de eventuele cumulatieve afschrijvin-
gen en de eventuele cumulatieve bijzondere waardever-
minderingsverliezen.

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: 

 − Ontwikkelingskosten 3 jaar
 − Software 3 tot 5 jaar
 − Concessies, eigendomsrechten en gelijkaardige rechten: 

 » Grafieken en generieken 3 jaar
 » Scenario’s 2 jaar
 » Overige rechten volgens verwachte gebruiksduur

Titels worden, conform IAS 38.107, geclassificeerd als 
activa met onbepaalde gebruiksduur en worden bijge-
volg niet afgeschreven maar elk jaar onderworpen aan 
een test op bijzondere waardevermindering. Andere 
immateriële activa met een onbepaalde gebruiksduur 
worden eveneens niet afgeschreven maar elk jaar 
onderworpen aan een test op bijzondere waardevermin-
dering.

 » GOODWILL

Goodwill wordt bij verwerving van dochterondernemin-
gen vanaf overnamedatum opgenomen voor het surplus 
van enerzijds het totaal van de reële waarde van de over-
gedragen vergoeding, het bedrag van eventuele min-
derheidsbelangen en (in een bedrijfscombinatie die in 
verschillende fasen wordt gerealiseerd) de reële waarde 
van het voorheen aangehouden aandelenbelang over 
anderzijds het nettosaldo van de verworven identificeer-
bare activa en de overgenomen verplichtingen. Indien dit 
totaal, ook na herbeoordeling, resulteert in een negatief 
bedrag, wordt deze winst onmiddellijk in de winst- en 
verliesrekening opgenomen. 

Goodwill is bij verwerving van joint ventures of geassoci-
eerde deelnemingen het verschil tussen de kostprijs van 
de bedrijfscombinatie en het aandeel van de Groep in 
de reële waarde van de verworven activa, en de overge-
nomen verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen 
op het moment van de overname. 

Conform IFRS 3 wordt goodwill niet afgeschreven maar 
elk jaar onderworpen aan een test op bijzondere waar-
devermindering.

 − Aanpassing van IAS 28 Investeringen in geassocieerde 
deelnemingen en joint ventures (toepasbaar voor boek-
jaren vanaf 1 januari 2013).

 − Aanpassing van IAS 32 Financiële instrumenten: pre-
sentatie – Saldering van financiële activa en verplichtin-
gen (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2014).

 − IFRIC 20 Afschraapkosten in de productiefase van een 
bovengrondse mijn (toepasbaar voor boekjaren vanaf 
1 januari 2013).

De Groep heeft deze standaarden en interpretaties niet 
voortijdig toegepast. De Groep verwacht dat de eerste 
toepassing van IFRS 11 Gezamenlijke overeenkomsten 
een belangrijk effect zal hebben op haar geconsolideerde 
winst- en verliesrekening en haar geconsolideerde 
balans. Voor de overige gewijzigde en nieuwe normen 
verwacht de Groep niet dat de eerste toepassing een 
beduidend effect zal hebben op haar jaarrekening.

 » CONSOLIDATIEPRINCIPES

De geconsolideerde jaarrekening consolideert de finan-
ciële gegevens van Roularta Media Group NV, haar 
dochterondernemingen en joint ventures, na de elimi-
natie van alle materiële transacties binnen de Groep. 

Dochterondernemingen zijn die ondernemingen waarover 
de moedermaatschappij de zeggenschap heeft, d.w.z. 
de macht om het financiële en operationele beleid van 
een onderneming te sturen teneinde voordelen uit haar 
activiteiten te verwerven. Deze ondernemingen worden 
opgenomen volgens de integrale consolidatiemethode.

Joint ventures zijn contractuele overeenkomsten, waar-
bij Roularta Media Group NV samen met één of meer 
partijen gezamenlijk een economische activiteit opzet 
waarover zij gezamenlijke zeggenschap hebben, wat 
inhoudt dat de strategische, financiële en operationele 
beslissingen de unanieme toestemming vereisen van de 
partijen die de zeggenschap delen. Deze ondernemin-
gen worden opgenomen volgens de proportionele con-
solidatiemethode.

De jaarrekeningen van dochterondernemingen en joint 
ventures zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarre-
kening vanaf de datum waarop de moedermaatschap-
pij de zeggenschap verkrijgt tot de datum waarop zij de 
zeggenschap verliest.

De jaarrekeningen van dochterondernemingen en joint 
ventures worden opgesteld voor hetzelfde boekjaar als 
dat van de moedermaatschappij en op basis van uni-
forme grondslagen voor financiële verslaggeving voor 

vergelijkbare transacties en andere gebeurtenissen in 
soortgelijke omstandigheden.

Verwervingen van dochterondernemingen en joint ven-
tures worden opgenomen volgens de overnamemethode. 

Verwervingen van dochterondernemingen
De overnameprijs (de overgedragen vergoeding van een 
bedrijfscombinatie) wordt gewaardeerd als het totaal 
van de reële waarde op de overnamedatum van de over-
gedragen activa, aangegane of overgenomen verplich-
tingen en de door de overnemende partij uitgegeven 
aandelenbelangen. De overnameprijs omvat ook alle 
activa en verplichtingen die voortvloeien uit een voor-
waardelijke-vergoedingsregeling. 

Overnamegerelateerde kosten worden verwerkt als las-
ten in de periode waarin deze kosten gemaakt worden.
De verworven identificeerbare activa en de overgeno-
men verplichtingen worden gewaardeerd tegen hun 
reële waarde op de overnamedatum.

Voor elke bedrijfscombinatie wordt enig minderheids-
belang in de overgenomen partij gewaardeerd tegen 
reële waarde of tegen het evenredige deel van het min-
derheidsbelang in de identificeerbare nettoactiva van 
de overgenomen partij. De keuze van de waarderings-
grondslag wordt gemaakt op een transactie-per-trans-
actiebasis.

Verwervingen van dochterondernemingen  
vóór 1 januari 2010
Deze worden geboekt in overeenstemming met de 
vorige versie van IFRS 3.

Geassocieerde deelnemingen zijn ondernemingen waarin 
de Groep een invloed van betekenis heeft en die geen 
dochteronderneming of joint venture zijn. Ze worden 
in de consolidatie verwerkt volgens de equitymethode 
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 over-
schrijdt, wordt de boekwaarde herleid tot nul en worden 
verdere verliezen niet meer in rekening gebracht, tenzij 
de Groep verplichtingen van de geassocieerde deelne-
ming heeft gegarandeerd.

 » VREEMDE VALUTA

Transacties in vreemde valuta
Een transactie in vreemde valuta wordt, bij eerste 
opname in de functionele valuta, opgenomen door op 
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andere waarderingsmethoden, worden gewaardeerd 
tegen kostprijs. 

(b) Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met 
verwerking van waardeveranderingen in de winst- en 
verliesrekening

 Bij eerste opname worden deze financiële activa 
opgenomen tegen reële waarde. Een winst of ver-
lies dat voortvloeit uit de verandering van de reële 
waarde van het financieel actief wordt in de winst- 
en verliesrekening opgenomen. 

(c) Leningen en vorderingen 
 Deze niet-afgeleide financiële activa met vaste of 

bepaalbare betalingen die niet op een actieve markt 
zijn genoteerd, worden tegen geamortiseerde kost-
prijs gewaardeerd. Een winst of verlies wordt in de 
winst- en verliesrekening opgenomen wanneer het 
financieel actief aan een bijzondere waardevermin-
dering onderhevig is.

 » VOORRADEN

Voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs (inkoop-
kosten 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 kos-
ten die nodig zijn om de verkoop te realiseren.

Verouderde en traag roterende voorraden worden syste-
matisch afgeschreven.

Uitzendrechten VMMa worden gewaardeerd in functie 
van de verwachte inkomsten over de verschillende runs. 
Ze worden afgeschreven op basis van het verwachte 
aantal uitzendingen (maximaal 4). 

 » HANDELS- EN OVERIGE VORDERINGEN

Kortetermijnhandelsvorderingen en overige vorderin-
gen worden gewaardeerd aan kostprijs verminderd met 
geschikte voorzieningen voor geschatte oninbare bedra-
gen. 

Op het einde van het boekjaar wordt een schatting 
gemaakt van de dubieuze vorderingen op basis van een 
evaluatie van alle uitstaande bedragen. Dubieuze debi-
teuren worden afgeschreven in het jaar waarin zij als 
dusdanig geïdentificeerd worden.

 » GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN

Geldmiddelen en kasequivalenten omvatten contante 
en direct opvraagbare deposito’s, beleggingen op korte 
termijn (< 3 maanden), kortlopende zeer liquide beleg-
gingen die onmiddellijk kunnen worden omgezet in 
geldmiddelen waarvan het bedrag bekend is en die geen 
materieel risico van waardeverandering in zich dragen. 

 » EIGEN AANDELEN

Eigen aandelen worden in mindering gebracht van het 
eigen vermogen en gerapporteerd in het mutatieover-
zicht 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) verplich-
ting heeft ten gevolge van een gebeurtenis in het ver-
leden, 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 vereist zijn om een voorziening af te wikkelen zullen 
worden vergoed, wordt de vergoeding opgenomen als 
en slechts als het vrijwel zeker is dat de vergoeding zal 
worden ontvangen. 

Reorganisatie
Een voorziening voor reorganisatie wordt aangelegd 
indien de Groep een gedetailleerd formeel reorgani-
satieplan heeft goedgekeurd en indien de tenuitvoer-
legging van het reorganisatieplan is begonnen, of de 
belangrijkste kenmerken van het reorganisatieplan zijn 
meegedeeld aan de betrokkenen. 

 » PERSONEELSVOORDELEN

Pensioenverplichtingen
Binnen de Groep bestaan een aantal ‘toegezegde-bij-
drageregelingen’. Deze fondsen worden in het alge-
meen aangelegd via werkgevers- en werknemersbijdra-
gen. 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 verplichtingen om in te dekken tegen het actu-

 » MATERIËLE VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa worden gewaardeerd aan kostprijs 
verminderd met eventuele cumulatieve afschrijvingen 
en eventuele cumulatieve bijzondere waardeverminde-
ringsverliezen. De kostprijs omvat de initiële aankoop-
prijs vermeerderd met alle rechtstreeks toerekenbare 
kosten (zoals niet-terugvorderbare belastingen, trans-
port). De kostprijs van een zelfvervaardigd actief omvat 
de kostprijs van de materialen, directe loonkosten en 
een evenredig deel van de productieoverhead. 

Er werd gebruikgemaakt 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 derdedes-
kundigen en werd toegepast op alle terreinen en gebou-
wen van de Groep, evenals op de drukpersen en afwer-
kingslijnen van NV Roularta Printing.

Leaseovereenkomsten
Leaseovereenkomsten van materiële vaste activa waar-
bij 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 ver-
plichtingen in de balans opgenomen tegen bedragen die 
gelijk zijn aan de reële waarde van het geleasede actief, 
of, indien ze lager zijn, tegen de contante waarde van de 
minimale leasebetalingen. 

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

Leaseovereenkomsten waarbij vrijwel alle aan de eigen-
dom 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 opgeno-
men gedurende de leaseperiode.

Afschrijvingen 
Het af te schrijven bedrag van een actief (zijnde kostprijs 
verminderd met de restwaarde) wordt opgenomen in de 

winst- en verliesrekening volgens de lineaire methode 
vanaf de datum waarop het actief beschikbaar is voor 
gebruik over de verwachte gebruiksduur.

Volgende gebruiksduren worden toegepast: 

 − Gebouwen 
 » geherwaardeerd 20 jaar
 » niet geherwaardeerd 33 jaar
 » gebouwen op terreinen in erfpacht duur van de erfpacht
 » herinrichting met waardevolle meerwaarde 10 jaar

 − Installaties, machines en uitrusting 
 » drukpersen en afwerkingslijnen 3 tot 20 jaar 
 » broadcastmateriaal 5 jaar
 » tv-decors 3 jaar
 » overige 5 jaar

 − Meubilair en kantooruitrusting 5 tot 10 jaar
 − Elektronisch materiaal 3 tot 5 jaar
 − Rollend materieel 4 tot 5 jaar
 − Overige materiële vaste activa 5 tot 10 jaar
 − Activa in aanbouw en vooruitbetalingen geen afschrijvingen
 − Leaseovereenkomsten en soortgelijke rechten

 » drukpersen en afwerkingslijnen 3 tot 20 jaar 
 » broadcastmateriaal 5 jaar

Terreinen worden niet afgeschreven aangezien aange-
nomen wordt dat zij een onbepaalde gebruiksduur heb-
ben.

 » FINANCIËLE ACTIVA

Criteria voor de eerste opname en het niet meer opne-
men van financiële activa 
Aankopen en verkopen van financiële activa worden 
geboekt op afwikkelingsdatum. Dit houdt in dat een 
actief wordt opgenomen op de dag dat het door de Groep 
wordt ontvangen, en dat het niet langer wordt opgeno-
men vanaf de datum dat het door de Groep wordt gele-
verd; op deze datum wordt tevens een eventuele winst of 
verlies bij vervreemding opgenomen. 

Criteria voor de waardering van financiële activa
(a) Voor verkoop beschikbare financiële activa
 Alle voor verkoop beschikbare financiële vaste activa 

worden bij eerste opname opgenomen tegen reële 
waarde, verhoogd met de acquisitiekosten van deze 
beleggingen. De verwerkingen van waardeveran-
deringen worden in het eigen vermogen als her-
waarderingsreserve opgenomen tot het financieel 
actief verkocht wordt, of tot er aanwijzingen zijn 
dat een financieel actief aan een bijzondere waar-
devermindering onderhevig is. Beleggingen in aan-
delen geklasseerd als ‘beschikbaar voor verkoop’ 
waarvoor geen prijsnotering in een actieve markt 
voorhanden is en waarvan de reële waarde niet op 
een betrouwbare manier kan bepaald worden door 
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Overheidssubsidies ter compensatie van door de Groep 
gemaakte kosten worden systematisch erkend als 
baten onder de andere bedrijfsopbrengsten in dezelfde 
periode waarin deze kosten worden gemaakt.

 » OPBRENGSTEN

De opbrengsten uit verkopen worden opgenomen als 
alle volgende voorwaarden vervuld zijn:

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

(b) de Groep geen feitelijke zeggenschap of betrokken-
heid behoudt die gewoonlijk toekomt aan de eige-
naar

(c) het bedrag van de opbrengst betrouwbaar kan wor-
den bepaald

(d) het waarschijnlijk is dat de economische voordelen 
met betrekking tot de transactie naar de Groep zul-
len vloeien

(e) de reeds gemaakte of nog te maken kosten met 
betrekking tot de transactie kunnen gewaardeerd 
worden op betrouwbare wijze 

De opbrengsten uit verkoop van publiciteit bij de Prin-
ted Media worden opgenomen bij het verschijnen van 
het nummer. De opbrengsten uit verkoop van publiciteit 
bij de Audiovisuele Media worden opgenomen bij het 
uitzenden. De opbrengsten uit losse verkoop en abon-
nementen worden opgenomen volgens verschijnings- 
datum van het nummer.

 » FINANCIERINGSKOSTEN

Financieringskosten worden als last opgenomen in de 
periode waarin ze zijn gemaakt.

 » BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN

Voor de activa van de Groep wordt in overeenstemming 
met IAS 36 op elke balansdatum beoordeeld of er aan-
wijzingen zijn dat een actief aan een bijzondere waarde-
vermindering 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 verkoop-
kosten en zijn bedrijfswaarde. Een bijzondere waarde-
vermindering wordt opgenomen indien de boekwaarde 
van een actief, of de kasstroomgenererende eenheid 
waartoe het actief behoort, hoger is dan de realiseer-
bare waarde. Bijzondere waardeverminderingen worden 
opgenomen in de winst- en verliesrekening. 

Het bepalen van de bedrijfswaarde is gebaseerd op het 
discounted cashflowmodel, met name de verdisconte-
ring van de toekomstige kasstromen voortvloeiend uit 
voortgezette exploitatie van de eenheid, waarbij door het 
management uitgegaan is van een kasstroomprognose 
op basis van een businessplan op vijf jaar. De toekom-
stige kasstromen worden verdisconteerd op basis van 
een gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet. Om 
de kasstroomprognoses te bepalen na de laatste bud-
getperiode worden ze geëxtrapoleerd op basis van een 
groeivoet.

Bij het bepalen van de gewogen gemiddelde vermogens-
kostenvoet en de groeivoet is rekening gehouden met 
het rentepercentage en het risicoprofiel voor Roularta 
Media Group als geheel. De veronderstellingen zijn toe-
gepast op alle kasstroomgenererende eenheden van de 
Groep.

Het bepalen van de reële waarde min verkoopkosten 
is gebaseerd op een empirische methode, waarbij een 
transactiemultiple, verkregen uit vergelijkbare transac-
ties in de mediasector en uit ervaringsgegevens, werd 
toegepast op het criterium omzet.

 » AFGELEIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN

De Groep gebruikt afgeleide financiële instrumenten om 
het risico te beperken met betrekking tot schommelin-
gen in intrestpercentages en wisselkoersen.

Afgeleide financiële instrumenten worden initieel opge-
nomen tegen reële waarde. Na hun initiële opname wor-
den afgeleide instrumenten geherwaardeerd aan hun 
reële waarde op balansdatum. 

Hedge accounting wordt toegepast bij het afdekken van 
kasstromen of reële waarde in zoverre de afdekkingen 
voldoen aan de hedge-accountingvereisten, de nodige 
documentatie voorhanden is en de afdekking effectief is.

Reëlewaardeafdekking
Wanneer afgeleide financiële instrumenten de verande- 
ringen in de reële waarde van een opgenomen actief of 
verplichting, of een niet-opgenomen vaststaande toe- 
zegging indekken, worden deze financiële instrumenten 
gekwalificeerd als reëlewaardeafdekking. Ze worden 
gewaardeerd aan reële waarde en geboekt in de rubriek 
‘financiële derivaten’. De winsten of verliezen op de afdek-
kingsinstrumenten worden in de winst- en verliesreke-
ning opgenomen, ook het afgedekte risico wordt gewaar- 
deerd aan reële waarde, waarbij de winsten of verliezen 
opgenomen worden in de winst- en verliesrekening.

ariële of beleggingsrisico opgenomen in de winst- en 
verliesrekening. 

De actuariële winsten en verliezen, die voortvloeien uit 
verschillen tussen de vroegere actuariële hypothesen en 
de huidige ervaring, of uit wijzigingen in de actuariële 
hypothesen, worden opgenomen in de winst- en verlies-
rekening van het betreffende jaar.

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

Op aandelen gebaseerde betalingstransacties
Verschillende warrant- en aandelenoptieplannen laten 
directie en kaderleden toe aandelen van de onderne-
ming te verwerven. IFRS 2 wordt toegepast op alle op 
aandelen gebaseerde betalingstransacties, toegekend 
na 7 november 2002 en welke op 1 januari 2005 nog niet 
onvoorwaardelijk waren geworden. 

De uitoefenprijs van een optie wordt bepaald op basis 
van de gemiddelde slotkoers van het aandeel tijdens de 
dertig dagen die aan de datum van het aanbod van de 
opties voorafgaan of de laatste slotkoers die voorafgaat 
aan de dag van het aanbod. 
De reële waarde van de optie wordt berekend op basis 
van de Black and Scholes-formule. Wanneer de opties 
worden uitgeoefend, wordt het eigen vermogen ver-
hoogd met het bedrag van de ontvangsten. 

Andere langetermijnpersoneelsbeloningen
Dit betreft voornamelijk de tariefvoordelen op abonne-
menten en jubileumuitkeringen. Het bedrag van deze 
voorzieningen is gelijk aan de contante waarde van deze 
toekomstige vergoedingen.

 » FINANCIËLE SCHULDEN

Financiële schulden, behalve derivaten, worden initi-
eel opgenomen tegen reële waarde van de ontvangen 
geldmiddelen, na aftrek van transactiekosten. Na de 
eerste verwerking worden leningen en overige financie-
ringsverplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde 
kostprijs op basis van de effectieverentemethode. Indien 
financiële schulden afgedekt zijn met derivaten die als 
reëlewaardeafdekking fungeren, worden deze schulden 
gewaardeerd tegen reële waarde.

 » HANDELSSCHULDEN

Handelsschulden worden opgenomen aan kostprijs.

 » 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 uitge-
stelde 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 perio-
den worden, in zoverre ze nog niet zijn betaald, opge-
nomen als verplichting. Als het bedrag dat al is betaald 
met betrekking tot lopende en voorgaande perioden gro-
ter 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 
balansdatum.

Uitgestelde belastingen worden opgenomen op basis 
van de ‘liability’-methode, voor alle tijdelijke verschil-
len tussen de belastbare basis en de boekwaarde voor 
financiële verslaggevingsdoeleinden en dit zowel voor 
activa als verplichtingen. Voor de berekening worden de 
belastingtarieven gebruikt waarvan het wetgevingspro-
ces materieel is afgesloten op de balansdatum. 
Volgens deze methode moet de Groep bij een bedrijfs-
combinatie onder meer uitgestelde belastingen opne-
men als gevolg van het verschil tussen de reële waarde 
van de verworven activa, verplichtingen en voorwaarde-
lijke verplichtingen en hun belastingbasis ten gevolge 
van de bedrijfscombinatie.

Uitgestelde belastingvorderingen worden enkel opge-
nomen indien 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 belas-
tingvoordeel zal gerealiseerd worden.

 » OVERHEIDSSUBSIDIES

Overheidssubsidies die betrekking hebben op activa 
worden opgenomen tegen reële waarde op het moment 
dat er een redelijke zekerheid bestaat dat de Groep de 
aan de subsidies gekoppelde voorwaarden zal vervul-
len, en de subsidies zullen worden ontvangen. De over-
heidssubsidies worden voorgesteld als over te dragen 
opbrengsten. 
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Toelichting 2 - Gesegmenteerde informatie

 » I. SEGMENTINFORMATIE

Overeenkomstig IFRS 8 Operationele segmenten, wordt de managementbenadering voor financiële rapportering van 
gesegmenteerde informatie toegepast. Volgens deze standaard dient de te rapporteren gesegmenteerde informatie 
aan te sluiten op de interne rapporten, gebruikt door de belangrijkste operationele besluitvormende functionarissen, 
op basis waarvan de interne prestaties van Roularta’s operationele segmenten worden beoordeeld en middelen wor-
den toegekend aan de verschillende segmenten. 
De interne financiële rapportering is gebaseerd op de activiteiten, namelijk enerzijds de activiteit Printed Media en 
anderzijds de activiteit Audiovisuele Media.

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 gerelateerde diensten. 

De waarderingsregels van de operationele segmenten zijn dezelfde als de waarderingsregels van de Groep zoals deze 
beschreven zijn in Toelichting 1. De prijsgrondslagen voor overdrachten tussen segmenten zijn bepaald volgens het 
‘at arm’s length’-principe. De resultaten van de operationele segmenten worden door het management opgevolgd tot 
op het nettoresultaat, aangezien deze segmenten bijna voor de totaliteit overeenstemmen met juridische entiteiten.

2011 Printed  
Media

Audiovisuele 
Media

Eliminaties tus-
sen segmenten

Geconsolideerd 
totaal

Omzet van het segment 554.925 182.385 -6.199 731.111

 Omzet externe klanten 551.790 179.321 731.111

 Omzet uit transacties met andere segmenten 3.135 3.064 -6.199 0

Afschrijvingen en waardeverminderingen  
op immateriële en materiële vaste activa

-10.252 -5.170 -15.422

Waardeverminderingen op voorraden  
en vorderingen en voorzieningen

-761 266 -495

Bijzondere waardeverminderingen -12.211 -12.211

Bedrijfsresultaat (EBIT) 8.126 26.423 34.549

Financieringsopbrengsten 2.311 228 -659 1.880

Financieringskosten -9.263 -781 659 -9.385

Belastingen op het resultaat -3.722 -8.356 -12.078

Aandeel in het resultaat van de ondernemingen 
waarop de equitymethode is toegepast

-57 0 -57

Nettoresultaat van de geconsolideerde  
ondernemingen

-2.605 17.514 14.909

Toerekenbaar aan:

 Minderheidsbelangen 312 161 473

 Aandeelhouders van Roularta Media Group -2.917 17.353 14.436

Activa 851.470 172.572 -112.302 911.740

 - waarvan boekwaarde van deelnemingen  
  gewaardeerd volgens de equitymethode

333 333

 - waarvan toevoeging aan immateriële vaste  
  activa, goodwill en materiële vaste activa

12.226 4.389 16.615

Verplichtingen 491.912 72.625 -17.033 547.504

Kasstroomafdekkingen
Veranderingen in reële waarde van een afdekkingsin-
strument dat voldoet als een effectieve kasstroomaf-
dekking worden in het eigen vermogen verwerkt, meer 
bepaald in de afdekkingsreserve.

Derivaten die niet bestempeld worden als afdekkings-
instrument
Sommige afdekkingstransacties komen niet in aan-
merking voor hedge accounting volgens de specifieke 
criteria van IAS 39 Financiële instrumenten: opname en 
waardering, hoewel zij een economische afdekking bie-
den volgens het risicobeleid van de Groep. Wijzigingen 
in de reële waarde van dergelijke instrumenten worden 
rechtstreeks in het resultaat opgenomen.

 » CRUCIALE BEOORDELINGEN EN BELANGRIJKSTE 
BRONNEN VAN SCHATTINGSONZEKERHEDEN

De opstelling van de jaarrekening in overeenstemming 
met IFRS vereist dat het management oordelen vormt 
en schattingen en veronderstellingen maakt die van 
invloed zijn op de in de jaarrekening opgenomen bedra-
gen.

De schattingen en hiermee verbonden veronderstel-
lingen zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en 
verschillende andere factoren die, gegeven de omstan-
digheden, als redelijk worden beschouwd. De uitkom-
sten hiervan vormen de basis voor het oordeel over de 

boekwaarde van activa en verplichtingen die niet op een-
voudige wijze uit andere bronnen blijkt. De daadwerke-
lijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. 
De schattingen en onderliggende veronderstellingen 
worden periodiek beoordeeld.

Belangrijkste bronnen van schattingsonzekerheden:

 − Bijzondere waardevermindering op immateriële activa 
en goodwill: de Groep test de immateriële activa en de 
goodwill jaarlijks op bijzondere waardeverminderin-
gen, en ook tussentijds wanneer er aanwijzingen zijn 
dat de waarde van de immateriële activa of de good-
will kan aangetast zijn (zie Toelichting 13).

 − Uitgestelde belastingvorderingen met betrekking tot 
overgedragen fiscale verliezen en belastingaftrekken 
worden maar opgenomen in de mate dat het waar-
schijnlijk is dat de toekomstige belastbare winst zal 
volstaan om de overgedragen fiscale verliezen en 
belastingaftrekken te recupereren.

 − Kredietrisico met betrekking tot klanten: het manage-
ment volgt ten gronde de uitstaande handelsvorderin-
gen op, rekening houdend met de inningsachterstand 
(ageing), de betalingshistoriek en de afdekking door 
kredietverzekeringen (zie Toelichting 17).

 − Voorziening voor personeelsbeloningen: de toegezegd- 
pensioenverplichtingen zijn gebaseerd op actuariële 
veronderstellingen zoals de disconteringsvoet en het 
verwachte rendement op fondsbeleggingen; zie hier-
voor Toelichting 25.

 JAARVERSLAG 2011 ROULARTA MEDIA GROUP  geconsolideerde jaarrekening \\ 161 



 162 // geconsolideerde jaarrekening  JAARVERSLAG 2011 ROULARTA MEDIA GROUP

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

 » II. GEOGRAFISCHE INFORMATIE

De geografische segmentinformatie is opgedeeld in drie geografische markten waarop RMG actief is: België, Frank-
rijk en overige landen (Duitsland, Nederland, Slovenië, Kroatië en Servië). De volgende overzichten geven een detail 
van de omzet en de vaste activa (*) opgedeeld op basis van de geografische locatie van de dochteronderneming.

2011 België Frankrijk Overige landen Eliminaties tus-
sen segmenten

Geconsolideerd 
totaal

Omzet van het segment 506.969 229.427 30.797 -36.082 731.111

Vaste activa (*) 224.633 368.785 11.395 604.813

2010 België Frankrijk Overige landen Eliminaties tus-
sen segmenten

Geconsolideerd 
totaal

Omzet van het segment 492.984 221.064 29.618 -32.103 711.563

Vaste activa (*) 237.383 373.254 11.660 622.297

(*) Vaste activa: andere dan financiële instrumenten, uitgestelde belastingvorderingen, activa uit hoofde van vergoedingen na uitdiensttreding en rechten die 
uit verzekeringscontracten voortvloeien. 

 » III. INFORMATIE OVER BELANGRIJKE KLANTEN

Gezien de diverse activiteit van de Groep en daarmee ook de diversiteit van haar klantenportefeuille, is er geen enkele 
externe klant met wie opbrengsten uit transacties gerealiseerd werden van ten minste 10 procent van de opbrengsten 
van de Groep. Om dezelfde reden is een opsomming van de grootste klanten niet relevant.

Toelichting 3 - Omzet

De omzet van de Groep bestaat uit:

2011 2010

Publiciteit 422.869 409.614

Abonnementen en losse verkoop 179.596 177.458

Drukwerk voor derden 40.057 35.699

Line extensions & overige diensten en goederen 88.589 88.792

Totale omzet 731.111 711.563

De omzet uit ruilovereenkomsten bedraagt € 51.795 (2010: € 50.490). De omzet uit royalty’s bedraagt € 3.865 (2010: 
€ 3.683). 
De gecorrigeerde omzet, dit is de vergelijkbare omzet met vorig boekjaar exclusief de wijzigingen in de consolidatie-
kring, bestaat uit:

2011 2010

Publiciteit 419.112 409.614

Abonnementen en losse verkoop 179.596 177.458

Drukwerk voor derden 40.053 35.699

Line extensions & overige diensten en goederen 86.461 88.792

Gecorrigeerde omzet 725.222 711.563

Wijzigingen in de consolidatiekring 5.889

Totale omzet 731.111 711.563

2011 Printed  
Media

Audiovisuele 
Media

Eliminaties tus-
sen segmenten

Geconsolideerd 
totaal

De omzet externe klanten is als volgt  
uit te splitsen:

 Publiciteit 273.556 149.313 422.869

 Abonnementen en losse verkoop 179.596 0 179.596

 Overige diensten en goederen 98.638 30.008 128.646

2010 Printed  
Media

Audiovisuele 
Media

Eliminaties tus-
sen segmenten

Geconsolideerd 
totaal

Omzet van het segment 546.362 171.081 -5.880 711.563

 Omzet externe klanten 543.375 168.188 711.563

 Omzet uit transacties met andere segmenten 2.987 2.893 -5.880 0

Afschrijvingen en waardeverminderingen  
op immateriële en materiële vaste activa

-12.247 -5.443 -17.690

Waardeverminderingen op voorraden  
en vorderingen en voorzieningen

-1.026 1.483 457

Bijzondere waardeverminderingen -2.620 -2.620

Bedrijfsresultaat (EBIT) 28.005 29.033 57.038

Financieringsopbrengsten 5.636 255 -639 5.252

Financieringskosten -11.180 -798 639 -11.339

Belastingen op het resultaat -10.326 -8.701 -19.027

Aandeel in het resultaat van de ondernemingen 
waarop de equitymethode is toegepast

-46 0 -46

Nettoresultaat van de geconsolideerde  
ondernemingen

12.089 19.789 31.878

Toerekenbaar aan:

 Minderheidsbelangen 646 280 926

 Aandeelhouders van Roularta Media Group 11.443 19.509 30.952

Activa 871.475 170.611 -109.454 932.632

 - waarvan boekwaarde van deelnemingen  
  gewaardeerd volgens de equitymethode

417 417

 - waarvan toevoeging aan immateriële vaste  
  activa, goodwill en materiële vaste activa

6.901 13.121 20.022

Verplichtingen 513.138 74.863 -14.186 573.815

De omzet externe klanten is als volgt  
uit te splitsen:

 Publiciteit 270.522 139.092 409.614

 Abonnementen en losse verkoop 177.458 0 177.458

 Overige diensten en goederen 95.395 29.096 124.491

 JAARVERSLAG 2011 ROULARTA MEDIA GROUP  geconsolideerde jaarrekening \\ 163 



 164 // geconsolideerde jaarrekening  JAARVERSLAG 2011 ROULARTA MEDIA GROUP

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

Toelichting 5 - Personeelskosten

2011 2010

Lonen en wedden -133.241 -129.973

Socialezekerheidsbijdragen -53.152 -49.618

Op aandelen gebaseerde betalingen -401 -1.075

Kosten uit hoofde van vergoedingen na uitdiensttreding -4.096 -3.509

Overige personeelskosten -5.100 -5.560

Totaal personeelskosten -195.990 -189.735

Kosten uit hoofde van vergoedingen na uitdiensttreding in 2011 hebben voornamelijk betrekking op lasten voor toege-
zegde-bijdragenregelingen ten belope van € 3.641 (2010: € 3.328).

Tewerkstelling in voltijdse equivalenten 2011 2010

Gemiddeld aantal werknemers 2.842 2.820

Aantal werknemers op het einde van het boekjaar 2.827 2.854

De nieuwe deelnemingen New Bizz Partners, Roularta Business Leads en Web Producties zorgen voor een toename 
van het personeelsbestand met 6 voltijdse equivalenten.

Toelichting 6 - Waardeverminderingen op voorraden en vorderingen

2011 2010

Waardevermindering op vorderingen -3.462 -5.574

Terugname van waardevermindering op vorderingen 3.081 6.036

Waardevermindering op voorraden -361 -256

Terugname van waardevermindering op voorraden 56 493

Totaal waardeverminderingen op vorderingen en voorraden -686 699

In 2011 is er netto € 381 waardevermindering aangelegd op de vorderingen. De nettoaangroei deed zich in hoofdzaak 
voor bij Groupe Express-Roularta, bij Vlaamse Media Maatschappij en bij Roularta Media Group.

De grootste bewegingen in 2010 waren enerzijds de aanleg van een uitzonderlijke waardevermindering op klant Future 
Medias voor € 670 en anderzijds een terugname van de waardevermindering bij Vogue Trading Video (€ 1.246). Op te 
merken valt dat tegenover deze terugname van de waardevermindering bij Vogue Trading Video een verlies op vorde-
ring van € 937 geboekt was onder de andere bedrijfskosten.

De terugname van de waardevermindering op voorraden vindt zijn oorzaak voornamelijk in het verbruik van de voor-
raad waarop deze waardevermindering sloeg.

Roularta Media Group realiseerde in 2011 een geconsolideerde omzet van 731,1 miljoen euro, tegenover een gecon-
solideerde omzet van 711,6 miljoen euro in 2010, dus een stijging van 2,7%. De gecorrigeerde omzet 2011 bedroeg 
725,2 miljoen euro tegenover een gecorrigeerde omzet van 711,6 miljoen euro in 2010, of een stijging met 1,9%. De 
stijging van de gecorrigeerde omzet bij de Audiovisuele Media was 3,7%, die bij de Printed Media 1,4%.

De gecorrigeerde omzet van de divisie Printed Media, de verzameling van gratis pers, kranten en magazines, groeide 
licht (+1,4%) en bedraagt in 2011 554,0 miljoen euro. De publiciteitsinkomsten gratis bladen en kranten zijn in 2011 
op hetzelfde niveau als in 2010. De gecorrigeerde publiciteitsinkomsten magazines zijn licht gedaald, met 1,1%. De 
publiciteitsinkomsten m.b.t. de internetactiviteiten blijven stijgen, in 2011 was er een toename met 23,0%. De stijging 
van het eerste semester en het derde kwartaal werd tenietgedaan door het mindere vierde kwartaal. De impact van 
de economische crisis eind 2011 speelde hier uiteraard een rol. De gecorrigeerde omzet uit de lezersmarkt (losse ver-
koop en abonnementen) is licht gestegen (+1,2%). De vaste basis van abonnementen versterkt de bestaande merken. 
Algemeen kunnen wij stellen dat de klantenbinding bij de Roularta Media-producten heel sterk is, daar de getrouw-
heid van de abonnees is gebleven. De gecorrigeerde omzet van de divisie Audiovisuele Media steeg van 171,1 naar 
177,4 miljoen euro of een stijging met 3,7%. Zowel bij radio als televisie groeiden de verkopen van publiciteit sterk. Dit 
moet een goede basis vormen voor de gewijzigde marktstructuur, waar meer concurrentie wordt verwacht.

Toelichting 4 - Diensten en diverse goederen

De diensten en diverse goederen van de Groep bestaan uit:

2011 2010

Transport- en distributiekosten -46.860 -42.630

Marketing- en promotiekosten -85.364 -79.848

Commissielonen -21.518 -22.102

Erelonen -63.628 -60.137

Huur (operationele lease) -22.831 -23.860

Onderaannemers en diverse leveringen -29.234 -29.844

Bestuurdersbezoldigingen -1.967 -1.975

Uitzendkrachten -4.654 -4.407

Verplaatsings- en onthaalkosten -7.206 -6.739

Verzekeringen -1.160 -1.076

Diverse diensten en diverse goederen -5.698 -7.999

Totale diensten en diverse goederen -290.120 -280.617

Diensten en diverse goederen zijn met € 9.503 of 3,4% gestegen t.o.v. vorig jaar. De grootste evoluties binnen de 
diensten en diverse goederen zijn een stijging van de marketing- en promotiekosten, van de transport- en distributie-
kosten en van de erelonen, en een daling van de diverse diensten en goederen en van de huur. De grootste stijging van 
de transport- en distributiekosten doet zich voor in Frankrijk. De marketing- en promotiekosten zijn dan weer voorna-
melijk in België gestegen, zowel in het audiovisuele segment als in de printactiviteit. De stijging van de erelonen komt 
voor 0,5 miljoen euro door nieuwe deelnemingen, de rest betreft in hoofdzaak hogere kosten voor auteursrechten, 
erelonen redactie en freelancers. De daling van de diverse diensten en goederen betreft een daling van de kosten 
bij Paratel, door de wijziging van de facturatiemethode vanaf april 2010, door het stopzetten van de belspelletjes in 
januari 2011 en door een algemene omzetdaling. De huurkosten van de gebouwen in Frankrijk zijn gedaald door het 
nieuwe huurcontract (vanaf 1 januari 2011). Anderzijds zijn de huurkosten van de machines wel gestegen, door de 
investering off balance in een nieuwe Lithoman-drukpers.
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in gerechtelijk akkoord, waarna de rechtbank in 2011, in hoger beroep, de overdracht van de bedrijfstak wegens  
procedurefouten onwettig verklaarde.
In 2010 hadden de herstructureringskosten voor € 3.849 betrekking op de Franse vennootschappen, voor € 1.117 op 
de Belgische ondernemingen en voor € 22 op vennootschappen in andere landen.

In 2011 is er een nettoafname van de voorziening herstructureringskosten met € 703. Dit valt uit te splitsen in een 
afname met € 2.185 en een toename met € 1.482. Deze toename is voor € 1.317 toe te schrijven aan de aanleg van 
een voorziening voor ontslagvergoedingen bij de herstructurering van L’Expansion.

Toelichting 9 - Nettofinancieringskosten

2011 2010

Intrestopbrengsten 888 870

Opbrengsten uit afdekkingsinstrumenten die geen deel uitmaken van  
een boekhoudkundige afdekkingsrelatie

992 1.537

Opbrengsten uit het stopzetten vóór vervaldag van afdekkingsinstrumenten  
die geen deel uitmaken van een boekhoudkundige afdekkingsrelatie 

2.845

Financieringsopbrengsten 1.880 5.252

Intrestkosten -9.385 -11.339

Financieringskosten -9.385 -11.339

Totaal nettofinancieringskosten -7.505 -6.087

De daling van de financieringsopbrengsten is enerzijds toe te schrijven aan het feit dat er in 2010 een opbrengst van 
€ 2.845 gerealiseerd werd bij het vervroegd stopzetten van een afdekkingsinstrument en anderzijds aan de lagere 
opbrengst uit afdekkingsinstrumenten die geen deel uitmaken van een boekhoudkundige afdekkingsrelatie.
De daling van de intrestkosten vindt zijn oorzaak in de daling van de uitstaande financiële schulden.
De beschrijving van de afdekkingsinstrumenten kan teruggevonden worden in Toelichting 30.

Toelichting 10 - Belastingen op het resultaat

 » I. ACTUELE EN UITGESTELDE BELASTINGEN

2011 2010

A. Actuele belastingen

Belastingen op het resultaat van het boekjaar -12.224 -19.919

Aanpassingen aan belastingen van voorgaande perioden -133 -88

Totaal actuele belastingen -12.357 -20.007

B. Uitgestelde belastingen

Opname en terugboeken van tijdelijke verschillen 2.390 3.094

Uitgestelde belastingen uit terugname van afschrijving (+) of afschrijving (-)  
van uitgestelde belastingvordering 

-2.111 -2.114

Totaal uitgestelde belastingen 279 980

Totaal actuele en uitgestelde belastingen -12.078 -19.027

Toelichting 7 - Andere bedrijfsopbrengsten en -kosten

2011 2010

Bedrijfssubsidies 3.371 2.799

Meerwaarde bij realisatie van (im)materieel vast actief 1.036 280

Kapitaalsubsidies 110 43

Omrekeningsverschillen 42 32

Diverse financiële opbrengsten en betalingskortingen 482 288

Diverse verrekeningen 1.667 1.411

Dividenden 220 32

Overige bedrijfsopbrengsten 5.867 5.365

Totaal andere bedrijfsopbrengsten 12.795 10.250

Overige belastingen -4.016 -3.753

Verlies bij realisatie van (im)materieel vast actief -75 -29

Verlies op handelsvorderingen -643 -2.049

Minderwaarden & verlies op geldbeleggingen (tax shelter) -714 -863

Aandeel in vereniging in deelneming -1.936 -2.177

Omrekeningsverschillen -32 -52

Betalingsverschillen, bankkosten -1.258 -1.559

Overige bedrijfskosten -1.144 -1.355

Totaal andere bedrijfskosten -9.818 -11.837

De toename van de andere bedrijfsopbrengsten is voor € 945 toe te schrijven aan de meerwaarde op de verkoop van 
een gebouw bij Vogue Trading Video. De in 2011 toegekende bedrijfssubsidies bij Groupe Express-Roularta zorgden 
eveneens voor een toename van de andere bedrijfsopbrengsten. 

Van de totale afname van de andere bedrijfskosten met € 2.019, is er € 1.403 te verklaren door de afname van het 
verlies op handelsvorderingen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat, zoals onder Toelichting 6 reeds vermeld werd, 
er in 2010 een voorzien verlies op handelsvorderingen bij Vogue Trading Video voor € 937 geboekt werd. 

Toelichting 8 - Herstructureringskosten

2011 2010

Ontslagvergoedingen -7.676 -4.988

Herstructureringskosten: kosten -7.676 -4.988

Voorziening herstructureringskosten 703 -159

Herstructureringskosten: voorzieningen 703 -159

Totaal herstructureringskosten -6.973 -5.147

De ontslagvergoedingen hebben voor € 3.414 betrekking op de Franse vennootschappen, voor € 4.082 op de Belgische 
vennootschappen (inclusief Vlaamse Media Maatschappij) en voor € 180 op vennootschappen in andere landen. De 
ontslagvergoedingen in Frankrijk omvatten € 1.309 uitbetaalde achterstallige lonen aan 10 gewezen werknemers 
m.b.t. de bedrijfstak Radikal. Deze bedrijfstak werd in 2004 overgedragen aan Pop Media. De overnemer ging in 2005 
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Toelichting 11 - Winst per aandeel

2011 2010

I.  Beweging in het aantal aandelen (gewone aandelen)

Aantal aandelen, beginsaldo 13.131.940 13.131.940

Aantal tijdens de periode uitgegeven aandelen 9.183 0

Aantal aandelen, eindsaldo 13.141.123 13.131.940

 - aandelen uitgegeven en volledig betaald 13.141.123 13.131.940

II.  Overige informatie

Aantal aandelen in bezit van de onderneming of verbonden partijen 657.850 512.863

Aandelen gereserveerd voor uitgifte onder opties 657.850 512.863

III. Berekening van de winst per aandeel

1. Aantal aandelen

 1.1. Gewoon gewogen gemiddeld aantal aandelen 12.577.676 12.619.077

 1.2. Aanpassingen om het gewogen gemiddeld aantal aandelen  
   na verwateringseffect te berekenen

45.417 33.948

   warrantplannen 1.108 0

   optieplannen 44.309 33.948

 1.3. Gewogen gemiddeld aantal aandelen na verwateringseffect 12.623.093 12.653.025

2. Berekening

 De berekening van de gewone winst en de verwaterde winst per aandeel is gebaseerd op volgende parameters:

Nettoresultaat uitkeerbaar aan de gewone aandeelhouders 
Gewoon gewogen gemiddeld aantal aandelen

 14.436
 12.577.676

Nettoresultaat uitkeerbaar aan de gewone aandeelhouders 
Gewogen gemiddeld aantal aandelen na verwateringseffect

 14.436
 12.623.093

Toelichting 12 - Dividenden

2011 2010

Bedrag aan dividenden toegekend na de balansdatum,  
maar vóór de goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening (1)

4.369 6.314

Brutodividend per aandeel in euro 0,35 0,5

(1)

Aantal dividendgerechtigde aandelen op 31/12 13.141.123 13.131.940

Aantal eigen aandelen op 31/12 -657.850 -512.863

Nieuwe aandelen wegens kapitaalverhoging (*) 0 9.183

12.483.273 12.628.260

(*) Kapitaalverhoging 2011.

=    1,15=

=    1,14=

 » II. AANSLUITING TUSSEN TOEPASSELIJK EN EFFECTIEF BELASTINGTARIEF

2011 2010

Resultaat vóór belastingen 27.044 50.951

Toepasselijk belastingtarief 33,99% 33,99%

Belasting op basis van het toepasselijk belastingtarief -9.192 -17.318

Aanpassingen aan belastingen van voorgaande perioden (+/-) -440 -88

Impact van niet-aftrekbare kosten (-) -2.265 -2.240

Impact van niet-belastbare inkomsten (+) 800 955

Impact van investeringsaftrek en notionele intresten 1.522 1.664

Impact van het niet erkennen van uitgestelde belastingen op fiscale verliezen  
van het huidige boekjaar (-)

-2.988 -3.467

Impact van teruggenomen / aangewende uitgestelde belastingen  
op vorig boekjaar 

-340 344

Impact van het erkennen van uitgestelde belastingen  
op vroegere fiscale verliezen 

503 905

Impact van belastingtarief in andere rechtsgebieden 249 201

Overige toename / afname (+/-) 73 17

Belasting op basis van het effectief belastingtarief -12.078 -19.027

Resultaat vóór belastingen 27.044 50.951

Effectief belastingtarief 44,66% 37,34%

Belasting op basis van het effectief belastingtarief -12.078 -19.027

 » III. BELASTINGEN RECHTSTREEKS OPGENOMEN IN HET EIGEN VERMOGEN

Uitgestelde belastingen m.b.t. kosten en opbrengsten  
rechtstreeks opgenomen in het eigen vermogen: 2011 2010

Kosten van uitgifte en kapitaalverhoging -15 -85

-15 -85

 » IV. BELASTINGEN OPGENOMEN IN DE NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN

Uitgestelde belastingen m.b.t. kosten en opbrengsten opgenomen  
in de niet-gerealiseerde resultaten: 2011 2010

Winst / verlies op kasstroomafdekkingen 124 -652

124 -652
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2010
Ontwik-
kelings-
kosten

Titels Software

Concessies, 
eigendoms-
rechten en 

gelijkaardige 
rechten

Totaal  
imma- 

teriële 
activa

Goodwill

AFSCHRIJVINGEN EN BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN

Saldo op het einde van het vorige boekjaar 131 8.449 25.027 13.371 46.978 3.667

Mutaties tijdens het boekjaar

 - Afschrijvingen 4.286 1.652 5.938

 - Eerste consolidatie 53 53

 - Bijzondere waardeverminderingen  
  via de winst- en verliesrekening

2.620 2.620

 - Afgeboekt na overdrachten en buitengebruik- 
  stellingen (-)

-131 -2.908 -954 -3.993

 - Andere wijzigingen 76 76

Saldo op het einde van het boekjaar 0 11.069 26.534 14.069 51.672 3.667

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 0 417.924 7.482 12.396 437.802 75.109

De immateriële activa bestaan uit titels, software, concessies, eigendomsrechten en gelijkaardige rechten.

Software, concessies, eigendomsrechten en gelijkaardige rechten met bepaalde levensduur worden afgeschreven op 
basis van hun verwachte gebruiksduur binnen de Groep. Van de totale eigendomsrechten is de boekwaarde van de 
eigendomsrechten met onbepaalde levensduur € 11.303.

Titels en goodwill hebben een onbepaalde gebruiksduur. De diverse titels en merken van de Groep hebben een grote 
naambekendheid en dragen rechtstreeks bij tot de cashflow van de Groep. 

Semestrieel wordt opgevolgd of de aangekochte immateriële activa en goodwill nog steeds een onbepaalde levens-
duur hebben. Indien blijkt dat er bepaalde aanwijzingen zijn waardoor een actief een bepaalde levensduur krijgt, dan 
wordt deze vanaf dat ogenblik over de resterende levensduur afgeschreven.

In totaal worden bijgevolg de titels, de goodwill en bepaalde eigendomsrechten, die alle een onbepaalde levensduur 
hebben, niet afgeschreven, maar jaarlijks onderworpen aan een test op bijzondere waardevermindering. 

 » TOEWIJZING VAN IMMATERIËLE ACTIVA EN GOODWILL MET EEN ONBEPAALDE LEVENSDUUR  
AAN KASGENERERENDE EENHEDEN

Ten behoeve van de test op bijzondere waardevermindering worden immateriële activa en goodwill met onbepaalde 
levensduur toegewezen aan een aantal kasgenererende eenheden (KGE). Iedere KGE vertegenwoordigt per land een 
identificeerbare groep activa met eenzelfde risicoprofiel, die een instroom van kasmiddelen genereert en die in ruime 
mate onafhankelijk is van de instroom van kasmiddelen van andere groepen activa. Hierbij wordt rekening gehouden 
met de snel evoluerende marktomstandigheden waarbij diverse mediakanalen en -producten sterk met elkaar inter-
fereren. Het bepalen van de kasgenererende eenheden is gebaseerd op de belangrijkste instromen van kasmiddelen. 
Advertentie-inkomsten vertegenwoordigen 58% van de kasinstromen van de Groep.

Toelichting 13 - Immateriële activa en goodwill

2011
Ontwik-
kelings-
kosten

Titels Software

Concessies, 
eigendoms-
rechten en 

gelijkaardige 
rechten

Totaal  
imma- 

teriële 
activa

Goodwill

AAN KOSTPRIJS

Saldo op het einde van het vorige boekjaar 0 428.993 34.016 26.465 489.474 78.776

Mutaties tijdens het boekjaar

 - Aanschaffingen 8 4.220 207 4.435

 - Verwervingen door middel van bedrijfs- 
  combinaties

3.217 3.217

 - Overdrachten en buitengebruikstellingen (-) -1.758 -137 -1.895

 - Overboeking van een post naar een andere 266 266

 - Andere wijzigingen -6.590

Saldo op het einde van het boekjaar 0 429.001 36.744 29.752 495.497 72.186

AFSCHRIJVINGEN EN BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN

Saldo op het einde van het vorige boekjaar 0 11.069 26.534 14.069 51.672 3.667

Mutaties tijdens het boekjaar

 - Afschrijvingen 3.971 833 4.804

 - Eerste consolidatie 165 165

 - Bijzondere waardeverminderingen  
  via de winst- en verliesrekening

12.211 12.211

 - Afgeboekt na overdrachten en buitengebruik- 
  stellingen (-)

-1.508 -102 -1.610

 - Overboeking van een post naar een andere 5 5

 - Andere wijzigingen -3.411

Saldo op het einde van het boekjaar 0 23.280 29.002 14.965 67.247 256

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 0 405.721 7.742 14.787 428.250 71.930

2010
Ontwik-
kelings-
kosten

Titels Software

Concessies, 
eigendoms-
rechten en 

gelijkaardige 
rechten

Totaal  
imma- 

teriële 
activa

Goodwill

AAN KOSTPRIJS

Saldo op het einde van het vorige boekjaar 131 428.758 32.901 27.147 488.937 68.239

Mutaties tijdens het boekjaar

 - Aanschaffingen 10 3.871 333 4.214

 - Verwervingen door middel van bedrijfs- 
  combinaties

225 77 302 10.537

 - Overdrachten en buitengebruikstellingen (-) -131 -2.909 -1.015 -4.055

 - Andere wijzigingen 76 76

Saldo op het einde van het boekjaar 0 428.993 34.016 26.465 489.474 78.776
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fers vergeleken met de in het verleden opgemaakte prognoses. Daar waar nodig worden aanpassingen in de nieuwe 
businessplannen doorgevoerd.

 − Door de langer dan verwachte economische crisis blijven heel wat advertentieklanten aarzelen. Sinds eind 2008  
zorgen ze voor verminderde publiciteitsinkomsten. De heropleving was reeds verwacht in 2011, maar realiseerde 
zich niet. Hierdoor besloot het management deze verbetering in de businessplannen te spreiden over de volgende 
vijf jaar. Publiciteitsinkomsten maken voor Roularta Media Group 58% uit van de totale omzet.  

 − Het management gaat er eveneens van uit dat er in de komende jaren geen noemenswaardige daling van haar 
lezersmarkt zal plaatsvinden of, indien dit wel het geval is, dit in het rendement gecompenseerd zal worden door 
aangroei van de inkomsten uit nieuwe media.

 − De belangrijke papierkost wordt over de volgende jaren alleen beïnvloed door de inflatie. Binnen het jaar worden 
schommelingen via termijncontracten ingedekt.

 − Bovenstaande veronderstellingen zijn goedgekeurd door het executive management committee en door de raad van 
bestuur.

De residuele waarde wordt bepaald op basis van een perpetuïteitsformule waarbij werd uitgegaan van een lange-
termijngroeivoet van 2% (2010: 2%) welke niet hoger is dan de lange termijn gemiddelde groeivoet van de media-
industrie. De verkregen toekomstige kasstromen zijn vervolgens verdisconteerd op basis van een discontofactor na 
belastingen van 7,73% (2010: 7,73%). Deze discontofactor is gebaseerd op een WACC-model waarbij de risicopremie 
en gearingratio zijn gebaseerd op het profiel van Roularta Media Group als geheel en op een groep van vergelijkbare 
bedrijven.

Daar de lokale markten waar Roularta Media Group aanwezig is een gelijkaardig groei- en risicoprofiel vertonen, heeft 
het management van RMG geoordeeld dat dezelfde veronderstellingen (groeivoet en WACC) kunnen worden toegepast 
op alle KGE’s. Hierbij is de langetermijngroeivoet eveneens getoetst aan een aantal externe bronnen en reflecteert 
deze de verwachtingen binnen de mediawereld.

 » SENSITIVITEIT VAN DE TEST

De gerealiseerde cashflows zouden kunnen afwijken van de voorspelde cashflows in de strategische businessplannen 
indien belangrijke gebruikte basisveronderstellingen wijzigen. Onderstaande redelijkerwijs mogelijke wijzigingen van 
belangrijke basisveronderstellingen werden getest, niettegenstaande deze niet waarschijnlijk worden geacht:

 − Het management oordeelt dat er op korte termijn redelijkerwijs geen belangrijke wijzigingen in het risicoprofiel van 
de markt noch het bedrijf alsook in de kostprijs van eigen en vreemd vermogen moeten worden verwacht. Evenwel 
heeft het management bij gelijkblijvende businessplannen en eenzelfde lange termijn gemiddelde groeivoet een 
sensitiviteitsanalyse uitgevoerd van de gebruikte WACC. Hieruit blijkt dat bij een verhoging van de WACC met 2% 
een impairment zou kunnen ontstaan van ongeveer 32 miljoen euro.

 − De gebruikte oneindige groei is opgenomen aan 2%. Dit percentage is de gebruikelijke groei die in de mediasector 
wordt toegepast en reflecteert de flexibiliteit van de operatoren om op nieuwe marktomstandigheden in te spelen. 
Niettegenstaande dit heeft het management bij gelijkblijvende businessplannen en eenzelfde WACC een sensitivi-
teitsanalyse uitgevoerd op de oneindige groei. Hieruit blijkt dat bij een oneindige groei van 0% een impairmentrisico 
ontstaat van ongeveer 15 miljoen euro.

 − Indien de groei binnen de markt door een verwacht verbeterd economisch klimaat zich niet binnen de vijf jaar 
zou realiseren en bij gelijke activiteiten van Roularta Media Group en zonder efficiëntieverbeteringen, kan dit een 
gevoelige impact op de uitgevoerde testen betekenen. Hiervoor werd een sensitiviteitsanalyse uitgevoerd waarbij, 
bij gelijkblijvende WACC en oneindige groei, de cashflow, die als basis dient voor de oneindige groei, verlaagd werd. 
Uit deze analyse blijkt dat bij een vermindering van deze cashflow met 30% een impairment zou kunnen ontstaan 
van ongeveer 23 miljoen euro.

 − Een combinatie van de drie bovenstaande veronderstellingen tezelfdertijd wordt niet waarschijnlijk geacht. Het 
management voerde een sensitiviteitsanalyse uit op het gecombineerde effect van een gelijktijdige wijziging van de 
drie volgende gecorreleerde veronderstellingen: een verhoging van de WACC met 1%, een daling van de groei met 
1% en 10% vermindering van de cashflow die als basis dient voor de oneindige groei. Uit deze analyse blijkt dat in 
deze veronderstelling een impairment zou kunnen ontstaan van ongeveer 37 miljoen euro.

Boekwaarde van de immateriële activa en goodwill met onbepaalde levensduur:

Kasgenererende eenheid Immateriële activa (*) Goodwill Totaal

News België 42.953 0 42.953

News Frankrijk 177.828 27.201 205.029

Lifestyle België 4.128 0 4.128

Lifestyle Frankrijk 90.018 0 90.018

Lifestyle andere landen 8.420 0 8.420

Business België 16.193 0 16.193

Business Frankrijk 54.775 3.857 58.632

Free Press België 12.616 0 12.616

Free Press Frankrijk 7.898 0 7.898

Free Press andere landen 2.195 0 2.195

Entertainment België 0 40.872 40.872

417.024 71.830 488.954

(*) Bestaande uit € 405.721 titels en € 11.303 eigendomsrechten.

Roularta Media Group bezit naast de geboekte en uitgedrukte immateriële vaste activa ook nog niet-uitgedrukte 
en zelf ontwikkelde titels: Knack, Knack Weekend, Knack Focus, Le Vif Weekend, Focus Vif, Sport/Voetbalmagazine, 
Sport/Foot Magazine, Trends, Trends MoneyTalk, Trends Style, Nest, Télépro, Grande, Plus Magazine, De Streekkrant, 
De Zondag, Steps City Magazine, Krant van West-Vlaanderen, De Weekbode, De Zeewacht, Kortrijks Handelsblad,... 
Andere intern gegenereerde handelsmerken zijn Media Club, Vlan.be, The Good Life, Focus Televisie, WTV, Kanaal Z/
Canal Z, JIM, vtm, 2BE, Q-music,...

 » TEST OP BIJZONDERE WAARDEVERMINDERING

De Groep test de waarden van de immateriële activa en goodwill met onbepaalde levensduur jaarlijks op bijzon-
dere waardeverminderingen, of frequenter, indien er indicaties zijn dat deze mogelijk in waarde gedaald zijn. De test 
gebeurt op de realiseerbare waarde van iedere KGE. Op dit niveau wordt de boekwaarde vergeleken met de realiseer-
bare waarde (zijnde de hoogste waarde van de reële waarde min de verkoopkosten of de bedrijfswaarde).

De Groep heeft de realiseerbare waarde van iedere KGE berekend op basis van haar bedrijfswaarde of 'Value in Use'. 
Zij hanteert hierbij het discounted cashflowmodel. De toekomstige kasstromen voor het bepalen van de bedrijfs-
waarde zijn gebaseerd op businessplannen voor een periode van 5 jaar, dewelke zijn goedgekeurd door de raad van 
bestuur. Deze businessplannen gaan uit van historische gegevens en van toekomstige marktverwachtingen.

In de businessplannen die de basis vormen van de testen op bijzondere waardevermindering heeft het management 
volgende basisveronderstellingen opgenomen:
 − De cashflowvoorspellingen zijn gebaseerd op strategische businessplannen die door het management zijn goedge-
keurd en die in lijn liggen met de huidige operationele structuur en met de verwachting van de langetermijnontwik-
kelingen in het huidige medialandschap.

 − Binnen de basisveronderstellingen zijn rendement, kortingenpolitiek, langetermijngroeipercentages evenals 
marktpositie belangrijk.

 − De veronderstellingen rond marktpositie, rendement en groeipercentages zijn enerzijds gebaseerd op vroegere 
ervaringen en anderzijds op inschattingen door het operationele en groepsmanagement, gerelateerd aan de alge-
mene economische marktomstandigheden en competitieve omgeving van iedere KGE, alsook op de impacten van 
voortdurende efficiëntieverbeteringen.

 − Semestrieel worden de assumpties getoetst op hun realiteitswaarde. Daarbij worden de actuele gerealiseerde cij-

 JAARVERSLAG 2011 ROULARTA MEDIA GROUP  geconsolideerde jaarrekening \\ 173 



 174 // geconsolideerde jaarrekening  JAARVERSLAG 2011 ROULARTA MEDIA GROUP

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

Activa gesteld als zekerheid

Terreinen en gebouwen gesteld als zekerheid voor verplichtingen (hypotheek inbegrepen) 22.420

Materiële vaste activa in leasing die in eigendom blijven van de leasinggever 363

De rubriek ‘leasing en soortgelijke rechten’ bestaat uit machines van de Regionale Media Maatschappij met een  
nettoboekwaarde van € 23, zendmasten van JOE fm met een nettoboekwaarde van € 299 en rollend materieel bij een 
aantal groepsvennootschappen met een nettoboekwaarde van € 41. 

2010
Terreinen 

en  
gebouwen

Installaties, 
machines 

en  
uitrusting

Meubilair 
en rollend 
materieel

Leasing en 
soortgelij-
ke rechten

Overige 
materiële 

 vaste 
activa

Activa in 
aanbouw Totaal

AAN KOSTPRIJS

Saldo op het einde van het vorige boekjaar 122.683 57.944 21.734 1.497 4.618 0 208.476

Mutaties tijdens het boekjaar

 - Aanschaffingen 1.005 1.835 974 228 516 4.558

 - Verwervingen door middel van bedrijfs- 
  combinaties

314 96 410

 - Overdrachten en buitengebruikstellingen (-) -9 -3.593 -1.550 -18 -368 -5.538

 - Overboeking van een post naar een andere -223 -46 269 0

 - Andere wijzigingen 101 101

Saldo op het einde van het boekjaar 123.679 56.378 21.254 1.433 4.747 516 208.007

AFSCHRIJVINGEN EN BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN

Saldo op het einde van het vorige boekjaar 27.758 44.100 17.026 821 2.135 0 91.840

Mutaties tijdens het boekjaar

 - Afschrijvingen 4.725 4.643 1.446 157 779 11.750

 - Eerste consolidatie 273 70 343

 - Afgeboekt na overdrachten en buitengebruik- 
  stellingen (-)

-9 -3.593 -1.436 -18 -357 -5.413

 - Overboeking van een post naar een andere -175 -3 -32 210 0

 - Overige toename / afname 101 101

Saldo op het einde van het boekjaar 32.474 45.349 17.103 928 2.767 0 98.621

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 91.205 11.029 4.151 505 1.980 516 109.386

Activa gesteld als zekerheid

Terreinen en gebouwen gesteld als zekerheid voor verplichtingen (hypotheek inbegrepen) 26.507

Materiële vaste activa in leasing die in eigendom blijven van de leasinggever 505

De Franse kasstroomgenererende eenheden zijn het meest sensitief. Het management van Roularta Media Group 
oordeelt dat het geen verdere gedetailleerde informatie inzake sensitiviteiten per KGE kan mededelen, daar dit de 
markt zou kunnen verstoren indien dit door concurrerende groepen verkeerdelijk zou aangewend worden.

 » GEBOEKTE WAARDEVERMINDERINGEN

Op immateriële activa werden in 2011 bijzondere waardeverminderingen uitgedrukt (€ 12.211 vóór belastingen), onder 
andere op de medische titels (€ 5.111) en op Franse titels. De medische titels werden begin 2012 gefusioneerd met 
UBM Medica Belgium om een nieuwe joint venture te vormen. Het bedrag van de geboekte waardeverminderingen is 
gebaseerd op de ingeschatte reële waarde min de verkoopkosten als gevolg van een verkoop- of fusieoperatie. In 2010 
werden voor € 2.620 bijzondere waardeverminderingen op titels geboekt.

Wat betreft de goodwill was, op basis van bovenstaande testen, de realiseerbare waarde hoger dan de boekwaarde van 
de KGE’s. Ook in 2010 werden er geen bijzondere waardeverminderingen op goodwill geboekt.

Toelichting 14 - Materiële vaste activa

2011
Terreinen 

en  
gebouwen

Installaties, 
machines 

en  
uitrusting

Meubilair 
en rollend 
materieel

Leasing en 
soortgelij-
ke rechten

Overige 
materiële 

 vaste 
activa

Activa in 
aanbouw Totaal

AAN KOSTPRIJS

Saldo op het einde van het vorige boekjaar 123.679 56.378 21.254 1.433 4.747 516 208.007

Mutaties tijdens het boekjaar

 - Aanschaffingen 4.350 2.504 1.522 517 8.893

 - Verwervingen door middel van bedrijfs- 
  combinaties

2 30 34 4 70

 - Overdrachten en buitengebruikstellingen (-) -3.640 -2.836 -1.409 -424 -2 -8.311

 - Overboeking van een post naar een andere 281 -39 -508 -266

 - Andere wijzigingen 4 4

Saldo op het einde van het boekjaar 124.674 56.048 21.358 1.467 4.844 6 208.397

AFSCHRIJVINGEN EN BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN

Saldo op het einde van het vorige boekjaar 32.474 45.349 17.103 928 2.767 0 98.621

Mutaties tijdens het boekjaar

 - Afschrijvingen 4.723 3.831 1.357 154 552 10.617

 - Eerste consolidatie 1 28 22 4 55

 - Afgeboekt na overdrachten en buitengebruik- 
  stellingen (-)

-943 -2.810 -1.353 -421 -5.527

 - Overboeking van een post naar een andere -5 -5

 - Overige toename / afname 4 4

Saldo op het einde van het boekjaar 36.258 46.371 17.130 1.104 2.902 0 103.765

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 88.416 9.677 4.228 363 1.942 6 104.632
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Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend euro. Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend euro.

Alle deelnemingen worden beschouwd als voor verkoop beschikbaar en worden in principe gewaardeerd tegen reële 
waarde. De andere bewegingen betreffen de uitboeking van NV Cyber Press Publishing. Op deze deelneming werd in 
2007 een bijzondere waardevermindering geboekt in de resultatenrekening naar aanleiding van de in vereffening stel-
ling. Aangezien er geen betrouwbare inschatting kan gemaakt worden van de reële waarde van de overige deelnemin-
gen, worden financiële activa waarvoor geen actieve markt is aan kostprijs gewaardeerd. Het gaat hier voornamelijk 
om de deelnemingen van NV Roularta Media Group in NV Omroepgebouw Flagey (€ 522), in SA STM (€ 208) en in CPP-
INCOFIN (€ 124), van Groupe Express-Roularta in Prestalis (€ 292) en in MLP (€ 161) en van SA Senior Publications in 
Cyberlibris (€ 158). De Groep verwacht niet om deze aandelen op korte termijn te vervreemden.

 » II. LENINGEN EN WAARBORGEN

Leningen en waarborgen 2011 2010

AAN GEAMORTISEERDE KOSTPRIJS

Saldo op het einde van het vorige boekjaar 3.153 3.203

Mutaties tijdens het boekjaar

 - Toevoegingen 21

 - Toename door bedrijfscombinaties 3

 - Terugbetalingen -433 -74

Saldo op het einde van het boekjaar 2.720 3.153

BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN (-)

Saldo op het einde van het vorige boekjaar -376 -358

Mutaties tijdens het boekjaar

 - Bijzondere waardeverminderingen opgenomen in de winst-  
  en verliesrekening

-18

Saldo op het einde van het boekjaar -376 -376

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 2.344 2.777

Totaal voor verkoop beschikbare deelnemingen, leningen en waarborgen 3.938 4.093

De leningen en waarborgen bestaan uit het niet-geëlimineerde deel van vorderingen op ondernemingen die proportio-
neel geconsolideerd worden (€ 661), uit vorderingen t.o.v. vennootschappen waarmee gezamenlijke controle uitgeoe-
fend wordt (€ 640) en uit diverse waarborgen, o.a. huurwaarborgen (€ 1.419). Op de openstaande leningen wordt een 
marktconforme intrest aangerekend. Er werd een bijzondere waardevermindering geboekt voor een huurwaarborg 
waarvan de terugbetaling onzeker is.

Toelichting 17 - Handels- en overige vorderingen

I. Handels- en overige vorderingen - vast 2011 2010

Overige vorderingen 2.036 1.918

Totaal handels- en overige vorderingen - vast 2.036 1.918

De overige vorderingen hebben enerzijds betrekking op leningen toegestaan aan derde partijen, met wie er tevens 
handelsrelaties bestaan. Op deze openstaande leningen wordt een marktconforme intrest aangerekend. Anderzijds 
hebben de overige vorderingen betrekking op een contractuele vordering op grond van de Franse sociale wetgeving en 
op vorderingen in het kader van tax shelter investeringen.

Toelichting 15 - Deelnemingen gewaardeerd volgens de equitymethode

Deelnemingen 2011 2010

Saldo op het einde van het vorige boekjaar 417 258

Mutaties tijdens het boekjaar

 - Aanschaffingen 250

Wijziging in het eigen vermogen van de geassocieerde ondernemingen

 - Aandeel in het resultaat van het boekjaar -57 -46

 - Overige wijzigingen -27 -45

Saldo op het einde van het boekjaar 333 417

Een lijst van de deelnemingen gewaardeerd volgens de equitymethode, inclusief de naam, het land van vestiging en 
het deelnemingspercentage is opgenomen in Toelichting 37 van de geconsolideerde jaarrekening.

Het aandeel van de Groep in de activa en verplichtingen en in het resultaat van de geassocieerde ondernemingen is 
als volgt:

Samenvattende financiële informatie 2011 2010

Totaal activa 1.472 1.562

Totaal verplichtingen 1.285 1.396

Omzet 3.523 2.407

Nettoresultaat -57 -47

Toelichting 16 - Voor verkoop beschikbare deelnemingen, leningen en waarborgen

 » I. VOOR VERKOOP BESCHIKBARE DEELNEMINGEN

2011 2010

AAN KOSTPRIJS

Saldo op het einde van het vorige boekjaar 2.691 2.465

Mutaties tijdens het boekjaar

 - Aanschaffingen 288 226

 - Overdrachten en buitengebruikstellingen (-) -10

 - Andere bewegingen -1.375

Saldo op het einde van het boekjaar 1.594 2.691

BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN (-)

Saldo op het einde van het vorige boekjaar -1.375 -1.375

Mutaties tijdens het boekjaar

 - Andere bewegingen 1.375

Saldo op het einde van het boekjaar 0 -1.375

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 1.594 1.316
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Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend euro. Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend euro.

Bij de meeste vennootschappen van de Groep wordt op basis van de evaluatie per einde boekjaar de voorziening einde 
vorig boekjaar teruggenomen en wordt een nieuwe voorziening geboekt. De gerealiseerde minwaarden op vorderin-
gen (ook deels op vorderingen voorzien per einde vorig boekjaar) zijn terug te vinden in Toelichting 7.

De voorziening voor dubieuze overige vorderingen is  
tijdens het boekjaar als volgt geëvolueerd: 2011 2010

Nettoboekwaarde per einde vorig boekjaar -1.537 -1.537

Nettoboekwaarde per einde boekjaar -1.537 -1.537

Toelichting 18 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen

 » I. OVERZICHT UITGESTELDE BELASTINGVORDERINGEN EN -VERPLICHTINGEN

De uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen  
opgenomen in de balans zijn toe te wijzen aan: 2011 2010

Uitgestelde 
belasting- 

vorderingen

Uitgestelde 
belastingver-

plichtingen

Uitgestelde 
belasting- 

vorderingen

Uitgestelde 
belastingver-

plichtingen

Immateriële activa 1.721 116.416 2.140 119.267

Materiële vaste activa 55 16.049 80 16.496

Voor verkoop beschikbare deelnemingen, leningen en waarborgen 16 5.030 16 4.367

Voorraden 3.284 2.622

Handels- en overige vorderingen 8 282

Geldbeleggingen 175 148

Over te dragen kosten en verkregen opbrengsten 175 148

Eigen aandelen 21 19

Overgedragen winsten 30 2.859 3.162

Voorzieningen 9 54 25 8

Langlopende personeelsvoordelen 617 664 63

Langlopende financiële schulden 354 741

Kortlopende handelsschulden 61

Belastingschulden 2.521 2.176

Overige schulden 1.611 2.956 805

Totaal uitgestelde belastingen op tijdelijke verschillen 4.242 146.824 6.311 149.874

Fiscale verliezen 24.008 21.697

Fiscaal verrekenbare tegoeden 659 377

Compensatie van belastingvorderingen en -verplichtingen -23.713 -23.713 -24.306 -24.306

Netto uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen 5.196 123.111 4.079 125.568

De Groep heeft geen uitgestelde belastingvorderingen erkend op fiscale verliezen ten bedrage van € 29.546 (2010: 
€ 26.939) enerzijds en op tijdelijke verschillen ten bedrage van € 3 (2010: € 2) anderzijds, aangezien het niet waar-
schijnlijk is dat er in de toekomst fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee deze kunnen verrekend worden.  
Roularta Media Group heeft uitgestelde belastingvorderingen erkend voor een totaal van € 2.470 (2010: € 3.175) voor 
dochterondernemingen die verliezen hebben geleden in de huidige of de vorige periode. De budgetten van de dochter-
ondernemingen tonen aan dat er in de nabije toekomst voldoende fiscale winsten zullen beschikbaar zijn waarmee de 
uitgestelde belastingvorderingen kunnen verrekend worden.

Op het einde van het boekjaar wordt een schatting gemaakt van de dubieuze vorderingen op basis van een evaluatie 
van alle uitstaande bedragen. Dubieuze debiteuren worden afgeschreven in het jaar waarin zij als dusdanig geïdenti-
ficeerd worden.

De voorziening voor dubieuze vorderingen op lange termijn is  
tijdens het boekjaar als volgt geëvolueerd: 2011 2010

Nettoboekwaarde per einde vorig boekjaar 0 0

Nettoboekwaarde per einde boekjaar 0 0

II. Handels- en overige vorderingen - vlottend 2011 2010

Handelsvorderingen, bruto 177.741 177.784

Waardevermindering op dubieuze vorderingen, vlottend (-) -6.762 -6.552

Te factureren en te ontvangen creditnota’s (*) 8.513 8.417

Te innen bedragen en debetsaldi leveranciers 683 591

Terug te vorderen BTW (*) 8.923 6.684

Overige vorderingen, bruto 5.132 5.579

Waardevermindering op overige vorderingen -1.537 -1.537

Totaal handels- en overige vorderingen - vlottend 192.693 190.966

(*) Geen financiële activa zoals gedefinieerd in IAS 32.

De ouderdom van de handelsvorderingen op korte termijn kan  
als volgt gedetailleerd worden: 2011 2010

Nettoboekwaarde per einde boekjaar 177.741 177.784

 - waarvan:

  * niet vervallen en minder dan 30 dagen vervallen 129.552 131.834

  * vervallen 30 - 60 dagen 23.499 24.131

  * vervallen 61 - 90 dagen 8.763 9.266

  * meer dan 90 dagen vervallen 15.927 12.553

Financiële activa die op verslagdatum vervallen zijn, maar geen waardevermindering hebben ondergaan: er werd 
geen waardevermindering opgenomen voor vervallen bedragen indien de inning ervan nog steeds waarschijnlijk wordt 
geacht.
Op het einde van het boekjaar wordt een schatting gemaakt van de dubieuze vorderingen op basis van een evaluatie 
van alle uitstaande bedragen. Dubieuze debiteuren worden afgeschreven in het jaar waarin zij als dusdanig geïdenti-
ficeerd worden.

De voorziening voor dubieuze debiteuren (handelsvorderingen) is  
tijdens het boekjaar als volgt geëvolueerd: 2011 2010

Nettoboekwaarde per einde vorig boekjaar -6.552 -6.876

 - Bedrijfscombinaties / bedrijfsafsplitsingen 0 -119

 - In boekjaar geboekte waardeverminderingen -3.462 -5.574

 - In boekjaar geboekte terugname waardeverminderingen 3.081 6.036

 - Als oninbaar uitgeboekte vorderingen en in boekjaar geïnde bedragen 171 -19

Nettoboekwaarde per einde boekjaar -6.762 -6.552
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Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend euro. Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend euro.

Toelichting 20 - Geldbeleggingen, liquide middelen en kasequivalenten

I. Geldbeleggingen 2011 2010

AAN KOSTPRIJS

Saldo op het einde van het vorige boekjaar 2.985 1.998

Mutaties tijdens het boekjaar

 - Toevoegingen 840 987

 - Terugbetalingen en verkopen -671

Saldo op het einde van het boekjaar 3.154 2.985

AANPASSINGEN REËLE WAARDE

Saldo op het einde van het vorige boekjaar -365 397

Mutaties tijdens het boekjaar

 - Toename door wijziging in de reële waarde 80 77

 - Afname door wijziging in de reële waarde (waardevermindering) -714 -839

 - Mutatie door terugbetalingen en verkopen 571

Saldo op het einde van het boekjaar -428 -365

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 2.726 2.620

De geldbeleggingen bestaan enerzijds uit life capital plannen die worden beschouwd als financiële activa gewaar-
deerd tegen reële waarde, met verwerking van de waardeverandering in de winst- en verliesrekening. In 2011 werd 
€ 80 (2010: € 77) in de winst- en verliesrekening opgenomen naar aanleiding van de reëlewaardebepaling van deze 
geldbeleggingen. 

Anderzijds bestaan de geldbeleggingen uit rechten met betrekking tot het aandeel van de producent in de netto-
inkomsten in het kader van een tax shelter overeenkomst. Hierop worden, indien van toepassing, waardeverminderin-
gen geboekt om rekening te houden met de evolutie van de marktwaarde.

II. Geldmiddelen en kasequivalenten 2011 2010

Banksaldi 26.952 37.893

Kortetermijndeposito's 4.961 3.466

Kassaldi 65 52

Totaal geldmiddelen en kasequivalenten 31.978 41.411

Toelichting 21 - Eigen vermogen

 » GEPLAATST KAPITAAL 

Per 31 december 2011 bedraagt het geplaatste kapitaal € 203.225 (2010: € 203.040) vertegenwoordigd door 13.141.123 
(2010: 13.131.940) volledig volstorte gewone aandelen. Deze aandelen hebben geen nominale waarde.  
 
Op 14 januari 2011 werd het kapitaal verhoogd met € 185 door creatie van 9.183 nieuwe aandelen met bijbehorende 
VVPR-strip als gevolg van een uitoefening van warrants. De raad van bestuur, gebruik makend van het toegestane 
kapitaal, verhoogde aansluitend het kapitaal met € 0 door incorporatie van beschikbare reserves voor eenzelfde 
bedrag, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, om het maatschappelijk kapitaal te brengen op € 203.225.

 » II. UITGESTELDE BELASTINGVORDERINGEN OP FISCALE VERLIEZEN EN FISCAAL VERREKENBARE TEGOEDEN

2011 2010

Fiscale  
verliezen

Fiscaal  
verrekenba-
re tegoeden

Fiscale  
verliezen

Fiscaal  
verrekenba-
re tegoeden

Vervaldatum

Geen vervaldatum 24.008 659 21.697 377

Totaal uitgestelde belastingvorderingen 24.008 659 21.697 377

Toelichting 19 - Voorraden 

2011 2010

Brutoboekwaarde

Uitzendrechten 35.430 36.776

Grond- en hulpstoffen 8.805 7.815

Goederen in bewerking 998 835

Gereed product 1.773 1.558

Handelsgoederen 2.183 2.467

Onroerende goederen bestemd voor verkoop 191 73

Vooruitbetalingen 7.722 5.588

Bestellingen in uitvoering 1.593 2.401

Totaal brutoboekwaarde (A) 58.695 57.513

Afschrijvingen en andere waardeverminderingen (-)

Uitzendrechten -169 -17

Grond- en hulpstoffen -371 -291

Gereed product -247 -180

Handelsgoederen -541 -540

Totaal afschrijvingen en waardeverminderingen (B) -1.328 -1.028

Nettoboekwaarde

Uitzendrechten 35.261 36.759

Grond- en hulpstoffen 8.434 7.524

Goederen in bewerking 998 835

Gereed product 1.526 1.378

Handelsgoederen 1.642 1.927

Onroerende goederen bestemd voor verkoop 191 73

Vooruitbetalingen 7.722 5.588

Bestellingen in uitvoering 1.593 2.401

Totale nettoboekwaarde aan kostprijs (A+B) 57.367 56.485
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 » WARRANTS

Overzicht van de nog lopende warrantsplannen aangeboden aan de directie en het kaderpersoneel:

Jaar van aanbod
Aantal  

aangeboden 
warrants

Aantal  
aanvaarde  

warrants

Uit te  
oefenen  

warrants

Uitoefen- 
prijs in €

Eerste uit- 
oefenperiode

Laatste uit- 
oefenperiode

2001 200.000 114.600 29.713 20,13 01/12 - 30/12/2005 10/09 - 10/10/2014

200.000 114.600 29.713

Tijdens het boekjaar werden 9.183 warrants uitgeoefend.

Evolutie van de uit te oefenen warrants tijdens het boekjaar: 2011 2010

Aantal  
warrants

Gemiddelde 
uitoefenprijs 

in €

Aantal  
warrants

Gemiddelde 
uitoefenprijs 

in €

Uitstaand aan het begin van de periode 38.896 20,13 40.146 20,13

Opgegeven gedurende de periode -1.250 20,13

Uitgeoefend gedurende de periode -9.183 20,13

Uitstaand aan het einde van de periode 29.713 20,13 38.896 20,13

 » AANDELENOPTIES

Het benoemings- en remuneratiecomité beslist over de toekenning van de optieplannen in functie van de door directie 
en kaderleden geleverde prestaties, hun bijdrage in het realiseren van de groepsobjectieven en hun engagement in 
de langetermijnontwikkeling van de groepsstrategie. Aandelenopties zijn uit te oefenen aan de prijs die overeenkomt 
met de gemiddelde slotkoers van het aandeel tijdens de dertig dagen die aan de datum van het aanbod van de opties 
voorafgaan of de laatste slotkoers die voorafgaat aan de dag van het aanbod. De maximale looptijd van toegekende 
opties wordt in onderstaande tabel toegelicht. Als de optie niet uitgeoefend wordt na de laatste uitoefenperiode, ver-
valt de optie. De nog niet uitoefenbare opties worden opgegeven indien een lid van de directie of het kaderpersoneel 
de onderneming verlaat vóór de laatste uitoefenperiode, behalve in geval van pensionering of overlijden.

Overzicht van de nog lopende aandelenoptieplannen aangeboden aan de directie en het kaderpersoneel: 

Jaar van aanbod
Aantal  

aangeboden 
opties

Aantal  
aanvaarde  

opties

Uit te  
oefenen  

opties

Uitoefen- 
prijs in €

Eerste uit- 
oefenperiode

Laatste uit- 
oefenperiode

2000 125.500 119.305 91.494 65,00 01/01 - 30/04/2004 01/01 - 22/05/2013

2001 82.125 73.575 13.616 18,20 01/01 - 26/06/2005 01/01 - 25/08/2014

2002 10.000 10.000 10.000 20,00 01/01 - 31/12/2006 01/01 - 03/10/2012

2002 50.000 33.500 10.850 21,93 01/01 - 30/06/2006 01/01 - 31/12/2015

2003 10.000 10.000 6.000 27,00 01/01 - 31/12/2007 01/01 - 10/10/2013

2003 2.500 2.500 2.500 26,00 01/01 - 31/12/2007 01/01 - 02/07/2013

2006 300.000 267.050 224.250 53,53 01/01 - 31/12/2010 01/01 - 31/12/2021

2008 300.000 233.650 199.150 40,00 01/01 - 31/12/2012 01/01 - 31/12/2023

2009 269.500 199.250 168.250 15,71 01/01 - 31/12/2013 01/01 - 31/12/2019

1.149.625 948.830 726.110

 » EIGEN AANDELEN

Op 31 december 2011 heeft de Groep 657.850 eigen aandelen in portefeuille (2010: 512.863). In de loop van het eer-
ste semester 2011 werden er 4.155 eigen aandelen die de vennootschap in portefeuille had, verkocht. In het tweede 
semester werden er, gebruik makend van de statutaire machtiging tot inkoop van eigen aandelen, hernieuwd door de 
algemene vergadering van 19 mei 2009, 149.142 eigen aandelen ingekocht. 

 » KAPITAALRESERVES

2011 2010

Uitgiftepremies 304 304

Kosten van uitgifte en kapitaalverhoging (netto na uitgestelde belasting) -1.237 -1.222

Reserves m.b.t. op aandelen gebaseerde betalingen 5.489 5.088

Totaal kapitaalreserves 4.556 4.170

De reserves m.b.t. op aandelen gebaseerde betalingen hebben betrekking op de toegekende aandelenopties zoals 
beschreven in Toelichting 22.

 » HERWAARDERINGSRESERVES

2011 2010

Afdekkingsreserve -121 120

Totaal herwaarderingsreserves -121 120

Afdekkingsreserve 2011 2010

Saldo op het einde van vorig boekjaar 120 -1.147

Resultaat op kasstroomafdekkingen 1.253 5.520

Overboeking naar winst- en verliesrekening -1.618 -3.600

Belastingen m.b.t. resultaat erkend in eigen vermogen 124 -653

Saldo op het einde van het boekjaar -121 120

Wijzigingen in de reële waarde van afdekkingsinstrumenten die worden aangemerkt als effectieve kasstroomafdek-
kingen worden elk semester berekend en rechtstreeks in eigen vermogen opgenomen.

Toelichting 22 - Op aandelen gebaseerde betalingen

Verschillende warrant- en aandelenoptieplannen werden door de NV Roularta Media Group uitgegeven met de bedoe-
ling de directie en kaderleden te laten genieten van de groei van het bedrijf en de evolutie van het Roularta-aandeel. 
Alle warrant- en aandelenoptieplannen worden in eigenvermogeninstrumenten afgewikkeld, waarbij elk van de plan-
nen voorziet dat één optie of één warrant recht geeft op één aandeel Roularta tegen betaling van de uitoefenprijs. 
De opties worden onvoorwaardelijk als de Arbeidsovereenkomst of het Bestuursmandaat niet beëindigd is op het 
ogenblik van de eerstvolgende uitoefenperiode. Hierna volgt een overzicht van de bestaande warrant- en aandelen-
optieplannen. 
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2010 
Voorzieningen, langlopend

Voorzie- 
ningen voor 

hangende 
geschillen

Milieuvoor-
zieningen

Voorzie- 
ningen voor 
herstructu-

rering

Overige 
voor- 

zieningen
Totaal

Saldo op het einde van het vorige boekjaar 3.033 45 2.729 1.514 7.321

Mutaties tijdens het boekjaar

 - Additionele voorzieningen 121 2.023 629 2.773

 - Overboeking van één post naar een andere 333 333

 - Toename door bedrijfscombinaties 10 10

 - Bedrag aan gebruikte voorzieningen (-) -367 -23 -1.864 -119 -2.373

 - Terugname van niet-gebruikte voorzieningen (-) -478 -541 -1.019

 - Overige toename / afname -4 -4

Saldo op het einde van het boekjaar 2.648 22 2.888 1.483 7.041

Toelichting 24 - Belangrijke hangende geschillen

NV De Streekkrant-De Weekkrantgroep is verwikkeld in een geschil met NV Kempenland waarbij omwille van 
het niet naleven van een drukcontract een schadevergoeding wordt gevorderd ten bedrage van € 7.551. Er werd 
voor deze procedure een provisie aangelegd voor een bedrag van € 1.200, gebaseerd op de inschatting van de kost 
door de raad van bestuur, waarvan reeds een bedrag van € 450 werd uitbetaald op een geblokkeerde rekening. 
NV Roularta Media Group is verwikkeld in een procedure voor de Rechtbank van Koophandel met voormalige zaken-
partner Bookmark. Er werd voor deze procedure een provisie aangelegd van € 578. Bij SA Groupe Express-Roularta 
werd een provisie aangelegd van € 298 voor hangende geschillen met betrekking tot gepubliceerde artikels.

Op 30 december 2011 werden NV Roularta Media Group en NV Vogue Trading Video door SAS QOL en SAS QOL FI 
gedagvaard tot vergoeding van de door hen vermeende geleden schade wegens niet-naleving van contractuele ver-
bintenissen. De totale vordering betreft 4,7 miljoen euro. Het management van Roularta Media Group beschikt over 
voldoende argumenten om deze vordering te weerleggen. Er werd derhalve geen provisie aangelegd.

De administratie van de bijzondere belastinginspectie is in 2011 tot inning overgegaan van de volgens hen verschul-
digde kansspelenbelasting voor 2009 en voor het eerste kwartaal van 2010. De aanslag (aandeel RMG) bedraagt 
0,5 miljoen euro. Het management is van oordeel dat er geen basis is voor deze aanslag en bijgevolg werd deze niet 
in de kosten van het boekjaar opgenomen. Vanaf 1 april 2010 is de nieuwe wetgeving van kracht die de Groep toepast.

Toelichting 25 - Langlopende verplichtingen met betrekking tot personeelsbeloningen

 » I. ALGEMEEN

2011 2010

Toegezegd-pensioenregelingen 5.206 5.190

Opzeggingsvergoedingen 255 376

Andere langetermijnpersoneelsbeloningen 2.780 2.358

 Toekomstig tariefvoordeel abonnementen 609 625

 Brugpensioen 731 636

 Jubileumuitkeringen 1.440 1.097

Totaal personeelsbeloningen 8.241 7.924

Overzicht van de aandelenopties uitstaand gedurende het boekjaar: 

2011 2010

Aantal  
opties

Gemiddelde 
uitoefenprijs 

in €

Aantal  
opties

Gemiddelde 
uitoefenprijs 

in €

Uitstaand aan het begin van de periode 803.115 40,12 813.832 39,91

Toegekend gedurende de periode (dading) 3.000 27,00

Opgegeven gedurende de periode -75.850 36,18 -10.717 24,44

Uitgeoefend gedurende de periode -4.155 19,68

Uitstaand aan het einde van de periode 726.110 40,59 803.115 40,12

Uitoefenbaar aan het einde van de periode 240.085 222.708

Tijdens het huidige boekjaar werden 4.155 aandelenopties uitgeoefend. Tijdens het vorige boekjaar werden er geen 
aandelenopties uitgeoefend. De aandelenopties die aan het einde van de periode uitstaan, hebben een gewogen 
gemiddelde resterende looptijd van 8,6 jaar. 

Om aan mogelijke verplichtingen van aandelenopties tegemoet te komen, is in het verleden een programma van aan-
koop eigen aandelen opgezet om het bedrijf toe te laten deels te voldoen aan deze toekomstige opties.

De Groep heeft in 2011 € 401 (2010: € 1.075) erkend in de personeelskosten met betrekking tot in eigenvermogen- 
instrumenten afgewikkelde, op aandelen gebaseerde betalingstransacties. De opname in de winst- en verliesreke-
ning gebeurt voor alle optieplannen toegekend vanaf 7 november 2002.

Toelichting 23 - Voorzieningen 

2011 
Voorzieningen, langlopend

Voorzie- 
ningen voor 

hangende 
geschillen

Milieuvoor-
zieningen

Voorzie- 
ningen voor 

herstruc- 
turering

Overige 
voor- 

zieningen
Totaal

Saldo op het einde van het vorige boekjaar 2.648 22 2.888 1.483 7.041

Mutaties tijdens het boekjaar

 - Additionele voorzieningen 311 1.482 707 2.500

 - Overboeking van één post naar een andere -382 382 0

 - Bedrag aan gebruikte voorzieningen (-) -807 -2 -2.186 -523 -3.518

 - Terugname van niet-gebruikte voorzieningen (-) -194 -194

Saldo op het einde van het boekjaar 1.770 20 2.566 1.473 5.829

De voorzieningen voor hangende geschillen hebben hoofdzakelijk betrekking op geschillen bij NV De Streekkrant- 
De Weekkrantgroep, bij Groupe Express-Roularta en bij NV Roularta Media Group. Een beschrijving van de belangrijke 
hangende geschillen is terug te vinden in Toelichting 24. De milieuvoorzieningen betreffen provisies voor bodemsane-
ringen. De voorzieningen voor herstructurering hebben voor € 2.211 betrekking op de lopende herstructureringen bij 
de Franse vennootschappen (inclusief € 1.317 met betrekking tot de herstructurering van L’Expansion) en voor € 355 
bij de Belgische vennootschappen. De overige voorzieningen omvatten per eind 2011 onder andere de voorziening 
URSSAF (aanpassing bijdragen Franse sociale zekerheid naar aanleiding van controle) bij diverse Franse vennoot-
schappen.
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E. Actuariële veronderstellingen

1. Disconteringsvoet 4,14% 3,97%

2. Verwacht rendement op fondsbeleggingen 4,0% 4,7%

3. Verwacht percentage van loonsverhogingen 1,0% 1,0%

4. Toekomstige verhogingen van toegezegde vergoedingen 2,0% 2,0%

2011 2010 2009 2008

Contante waarde van de brutoverplichting uit hoofde  
van toegezegd-pensioenregelingen

5.940 6.584 5.423 5.774

Reële waarde van fondsbeleggingen uit hoofde  
van toegezegd-pensioenregelingen

734 1.394 1.300 1.128

Deficit / (surplus) 5.206 5.190 4.123 4.646

Ervaringsaanpassingen: toename / (afname)  
van de brutoverplichting

-452 602 -986 -427

Ervaringsaanpassingen: toename / (afname)  
van de fondsbeleggingen

-75 -44 8 55

Voor de toegezegd-pensioenplannen wordt een defensieve beleggingsstrategie gehanteerd waarbij hoofdzakelijk 
belegd wordt in vastrentende effecten, om zodoende de veiligheid, het rendement en de liquiditeit van de beleggingen 
te waarborgen. Hierbij wordt rekening gehouden met de oordeelkundige diversificatie en de spreiding van de beleg-
gingen. 

De belangrijkste categorieën van fondsbeleggingen en het aandeel van iedere belangrijke categorie in de reële waarde 
van de fondsbeleggingen:

2011 2010

Vastrentende effecten en liquiditeiten 87% 88%

Aandelen 5% 5%

Vastgoed 8% 7%

De Groep verwacht dat er in 2012 € 40 bijdragen zullen geboekt worden m.b.t. toegezegd-pensioenregelingen.

 » 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 bijdragen die betaald worden aan het pensioenfonds of aan 
de verzekeringsinstelling. 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 € 3.641 
(2010: € 3.328).

 » IV. AANDELENOPTIES EN WARRANTS

Zie Toelichting 22.
 

 » II. TOEGEZEGD-PENSIOENREGELINGEN

Er bestaan verschillende pensioenplannen met een te bereiken doel in de Groep, waarbij de vergoeding afhankelijk is 
van het aantal dienstjaren en het loon. 
Voor de Belgische plannen worden activa aangehouden in fondsen conform de lokale wettelijke bepalingen.
Voor elk plan afzonderlijk worden de pensioenkosten door een actuaris berekend op basis van de projected unit 
credit methode. Op basis van deze methode worden de verplichtingen met betrekking tot de voorbije diensttijd en de 
opgebouwde fondsbeleggingen berekend. Het verschil tussen beide (nettowaarde) wordt door de Groep in de balans 
opgenomen. 

2011 2010

 A. Bedragen opgenomen in de balans

1. Nettoverplichtingen (-vorderingen) uit hoofde van gefinancierde toegezegd-pensioenregelingen 24 397

 1.1. Contante waarde van volledig of gedeeltelijk gefinancierde verplichtingen 758 1.791

 1.2. Reële waarde van fondsbeleggingen (-) -734 -1.394

2. Contante waarde van volledig ongefinancierde verplichtingen 5.182 4.793

Totale verplichtingen uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen 5.206 5.190

B. Nettolasten opgenomen in de winst- en verliesrekening

1. Aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten 261 340

2. Intresten 231 224

3. Verwacht rendement op fondsbeleggingen (-) -44 -68

4. Opgenomen actuariële winsten / verliezen, netto -377 645

Totale nettolast opgenomen in de winst- en verliesrekening 71 1.141

C. Bewegingen in de contante waarde van de brutoverplichting uit hoofde van  
 toegezegd-pensioenregelingen

Contante waarde van de brutoverplichting uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen,  
beginsaldo

6.584 5.423

1. Aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten 261 340

2. Intresten 231 224

3. Opgenomen actuariële winsten / verliezen, netto -452 602

4. Bijdragen van de deelnemer aan het plan 27 30

5. Toename / afname door bedrijfscombinaties 39

6. Betaalde vergoedingen (-) -711 -74

Contante waarde van de brutoverplichting uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen,  
eindsaldo

5.940 6.584

D. Bewegingen in de reële waarde van fondsbeleggingen uit hoofde van  
 toegezegd-pensioenregelingen

Reële waarde van fondsbeleggingen uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen, beginsaldo 1.394 1.300

1. Verwacht rendement op de fondsbeleggingen 44 68

2. Opgenomen actuariële winsten / verliezen, netto -75 -44

3. Bijdragen van de werkgever 47 108

4. Bijdragen van de deelnemer aan het plan 26 31

5. Betaalde vergoedingen (-) -702 -69

Reële waarde van fondsbeleggingen uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen, eindsaldo 734 1.394

Effectief rendement op fondsbeleggingen 27 24
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Toelichting 27 - Overige toelichtingen met betrekking tot passiva

2011 Kortlopend Langlopend

Handels- en overige schulden Max. 1 jaar 2 jaar 3 tot 5 jaar > 5 jaar Totaal

Handelsschulden 156.057 1.661 157.718

Ontvangen vooruitbetalingen 50.421 50.421

Personeelsbeloningen 37.972 37.972

 - waarvan schulden aan werknemers 27.396 27.396

 - waarvan schulden aan openbare besturen 10.576 10.576

Belastingschulden 15.699 15.699

Overige schulden 20.059 122 10 188 20.379

Toe te rekenen kosten en  
over te dragen opbrengsten

4.102 4.102

Totaal aan schulden volgens de vervaldag 284.310 1.783 10 188 286.291

2010 Kortlopend Langlopend

Handels- en overige schulden Max. 1 jaar 2 jaar 3 tot 5 jaar > 5 jaar Totaal

Handelsschulden 150.828 2.166 152.994

Ontvangen vooruitbetalingen 49.965 49.965

Personeelsbeloningen 37.623 37.623

 - waarvan schulden aan werknemers 27.579 27.579

 - waarvan schulden aan openbare besturen 10.044 10.044

Belastingschulden 9.801 9.801

Overige schulden 22.649 56 139 22.844

Toe te rekenen kosten en  
over te dragen opbrengsten

4.622 4.622

Totaal aan schulden volgens de vervaldag 275.488 2.222 0 139 277.849

Kortlopende handelsschulden 2011 2010

Leveranciers 92.025 89.347

Te betalen wissels 753 1.230

Te ontvangen facturen / op te stellen creditnota’s (*) 62.657 59.591

Creditsaldi klanten 622 660

Totaal kortlopende handelsschulden 156.057 150.828

Kortlopende overige schulden 2011 2010

Te betalen indirecte belastingen (*) 14.041 14.079

Afgeleide fin. instrumenten met een negatieve reële waarde 4.788 6.383

Overige schulden 1.230 2.187

Totaal kortlopende overige schulden 20.059 22.649

De indirecte belastingen betreffen voornamelijk BTW, bedrijfsvoorheffing en provincie- en gemeentebelastingen. 

Toelichting 26 - Financiële schulden

2011 Kortlopend Langlopend

Financiële schulden Max. 1 jaar 2 jaar 3 tot 5 jaar > 5 jaar Totaal

Obligatieleningen 50.754 50.754

 - eerste verwerking: tegen transactiekoers 54.154 54.154

 - balansdatum: waardering aan balanskoers -3.400 -3.400

Afgeleide financiële instrumenten 2.763 2.763

Converteerbare obligatieleningen 10.758 10.758

Financiële leasingschulden 183 174 62 419

Kredietinstellingen 19.097 18.462 8.413 13.341 59.313

Overige leningen 10 10 5 25

Totale financiële schulden volgens de vervaldag 19.290 18.646 72.750 13.346 124.032

2010 Kortlopend Langlopend

Financiële schulden Max. 1 jaar 2 jaar 3 tot 5 jaar > 5 jaar Totaal

Obligatieleningen 48.977 48.977

 - eerste verwerking: tegen transactiekoers 53.996 53.996

 - balansdatum: waardering aan balanskoers -5.019 -5.019

Afgeleide financiële instrumenten 3.414 3.414

Converteerbare obligatieleningen 13.937 13.937

Financiële leasingschulden 170 180 227 577

Kredietinstellingen 30.743 18.642 24.929 14.177 88.491

Overige leningen 12 10 15 37

Totale financiële schulden volgens de vervaldag 30.925 18.832 91.484 14.192 155.433

RMG heeft in 2011 gekozen voor de vervroegde terugbetaling van een langetermijnkrediet ten bedrage van € 812.

Door de kredietverstrekkers worden vanaf 01/01/2011 convenanten opgelegd in verband met de schuldratio (netto 
financiële schuld/EBITDA), rentedekking (EBITDA/nettofinancieringskosten), dekking vaste kosten (EBITDA + huur 
operationele leasings/nettofinancieringskosten + huur operationele leasings), gearing (netto financiële schuld/eigen 
vermogen), solvabiliteit, eigen vermogen en dividenduitkering. 
Tot 31/12/2010 werden door de kredietverstrekkers dezelfde convenanten opgelegd, maar gebaseerd op REBITDA in 
plaats van op EBITDA.

De gewaarborgde schulden inbegrepen in de financiële schulden zijn als volgt samen te vatten:
Financiële leasingschulden 419
Kredietinstellingen 11.044
Deze zijn gewaarborgd door:
Hypothecaire inschrijving op de terreinen en gebouwen van de Groep  12.918 
Pand op handelsfonds  3.872 
Daarnaast is er nog een hypothecaire inschrijving zonder openstaande schuld  12.395 

Voor verdere informatie betreffende de blootstelling van de Groep aan intrest- en wisselkoersrisico’s, zie Toelich-
ting 30 Financiële instrumenten - markt- en andere risico’s.
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 » II. OPERATIONELE LEASE

2011 2010

Opgenomen lasten met betrekking tot operationele lease 22.831 23.860

De Groep huurt gebouwen, machines, bedrijfswagens en kantoormateriaal. Betalingen voor operationele leases wor-
den als kost opgenomen in de winst- en verliesrekening, lineair gespreid over het huurcontract.

Toekomstige minimale leasebetalingen onder niet-opzegbare  
operationele lease: 2011 2010

< 1 jaar 18.988 16.859

1 tot 5 jaar 70.543 60.711

> 5 jaar 34.962 49.968

124.493 127.538

Toelichting 29 - Voorwaardelijke verplichtingen en contractuele verbintenissen voor de verwerving van materiële 
vaste activa

De Groep stelt zich borg voor verplichtingen voor een totaal bedrag van € 6.150 (2010: € 6.150), waarvan € 1.150 (2010: 
€ 1.150) betrekking heeft op joint ventures. Er werden panden op handelsfondsen gegeven voor een totaal bedrag van 
€ 3.872 (2010: € 3.872), waarvan € 1.000 (2010: € 1.000) betrekking heeft op joint ventures.

De contractuele verbintenissen voor de aankoop van papier bij derden door Roularta Printing bedragen € 3.586 (2010: 
€ 3.741). De contractuele verbintenissen van VMMa bedragen € 55.981 (2010: € 51.433) en bestaan uit gecontrac-
teerde uitzendrechten.

Er zijn geen belangrijke contractuele verbintenissen voor de verwerving van materiële vaste activa.

Toelichting 30 - Financiële instrumenten - markt- en andere risico's

Bij de uitoefening van de bedrijfsactiviteit wordt de Groep blootgesteld aan valuta-, rente-, krediet- en marktrisico’s. 
Derivaten worden desgevallend gebruikt om het risico verbonden aan de schommelingen van wisselkoersen en rente 
te verminderen.

 » A. VALUTARISICO

Operationele activiteiten
De door het management geïdentificeerde valutarisico’s doen zich voor bij de (verwachte) aankopen in USD in het 
segment Audiovisuele Media en via activiteiten buiten het eurogebied. Daarnaast loopt de Groep geen materiële  
valutarisico’s m.b.t. haar operationele activiteiten.

Voor wat de aankopen en de vaststaande toezeggingen tot aankopen m.b.t. filmrechten in USD in het segment Audio-
visuele Media betreft, gebruikt de Groep wisselkoerscontracten om het risico van veranderingen in de reële waarde 
van een opgenomen actief of verplichting, of een niet-opgenomen vaststaande toezegging in het kader van haar com-
merciële activiteiten in te dekken. De forwardcontracten worden beschouwd als reëlewaardeafdekkingen zoals gede-
finieerd in IAS 39 en werden aan marktwaarde gewaardeerd (€ 196 vordering per eind 2011 en € 310 vordering per eind 
2010) en geboekt in de rubriek ‘financiële derivaten’ onder de vaste activa of de langlopende verplichtingen.
Het totaal notioneel bedrag van deze forwardcontracten bedraagt USD 11.665 (2010: USD 11.436).

Toe te rekenen kosten en over te dragen opbrengsten 2011 2010

Toe te rekenen intresten 1.111 1.446

Toe te rekenen kosten en over te dragen opbrengsten (*) 2.726 2.880

Boekwaarde van geboekte overheidssubsidies (*) 265 296

Totaal toe te rekenen kosten en over te dragen opbrengsten 4.102 4.622

(*) Geen financiële verplichting zoals gedefinieerd in IAS 32.

Toelichting 28 - Financiële en operationele lease

 » I. FINANCIËLE LEASE

Contante waarde van de  
minimale leasebetalingen Minimale leasebetalingen

2011 2010 2011 2010

< 1 jaar 183 170 207 203

1 tot 5 jaar 236 407 246 440

419 577 453 643

Minimale leasebetalingen, intresten -34 -66

Contante waarde van de minimale leasebetalingen 419 577 419 577

Inbegrepen in de financiële schulden als:

 Kortlopende financiële leasingschulden  183  170

 Langlopende financiële leasingschulden  236  407

419 577

De financiële leaseovereenkomsten afgesloten door de Groep hebben hoofdzakelijk betrekking op zendmasten, 
machines en rollend materieel.

De Regionale Media Maatschappij heeft financiële leaseovereenkomsten met betrekking tot uitzendmateriaal, waar-
voor een optie tot aankoop vastgesteld is op 1% van de bruto-investering.

Bij JOE fm is op 1 mei 2004 een financiële lease afgesloten voor zendmasten. Deze overeenkomst heeft een looptijd 
van 10 jaar en wordt stilzwijgend telkens met 5 jaar verlengd. De opzegtermijn bedraagt 12 maanden. Bij (partiële) 
opschorting door intrekking of wijziging van enige vergunning, machtiging, toestemming of erkenning, blijft de ver-
plichting tot betaling van de overeengekomen vergoeding bestaan, met uitzondering van het variabele deel van de aan 
energieverbruik verbonden kosten of andere kosten die gedurende de opschorting niet door de leasinggever gemaakt 
worden ter uitvoering van haar verplichtingen uit de leaseovereenkomst.

2011 2010

Opgenomen intrestlasten met betrekking tot financiële lease 33 46

Het intrestgedeelte van de financiële lease wordt over de termijn van de leaseperiode in de winst- en verliesrekening 
opgenomen.
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Onderstaande tabel geeft de toestand op balansdatum van deze rentedragende leningen (converteerbare obligatie- 
lening, obligatielening en kredietinstellingen) per 31 december 2010 weer:

Intrestvoet Boekwaarde Effectieve intrestvoet

Vaste intrestvoet 20.174 tussen 4% en 6%

Vaste intrestvoet met variabele marge (*) 82.338 tussen 4% en 6%

Variabele intrestvoet, omgezet in vaste intrestvoet via indekkingscontracten,  
met variabele marge (*) 

30.020 tussen 4% en 6,5%

Variabele intrestvoet 12.544 tussen 1% en 5%

Naast deze leningen heeft de Groep per 31 december 2010 nog negatieve rekening-courant saldi ten opzichte van 
kredietinstellingen voor een totaal bedrag van € 6.329. Deze hebben een variabele marktintrestvoet.
(*) Ingevolge de hernegociatie van de bankconvenanten in 2009 hebben deze leningen een variabele marge in functie van de behaalde schuldratio.

Leningen aan joint ventures, die geboekt zijn onder de rubriek overige leningen, hebben een vaste intrestvoet die 
herzienbaar is na drie of vijf jaar. 
Om de risico’s in te dekken met betrekking tot ongunstige schommelingen van intrestpercentages heeft de Groep 
financiële instrumenten gebruikt, namelijk IRS-contracten en Cap-Floor-contracten.
De financiële instrumenten die overeenkomstig de voorschriften gedefinieerd in IAS 39 beschouwd worden als kas-
stroomafdekkingscontracten kunnen als volgt samengevat worden:
Obligatielening: ter indekking van het renterisico op deze lening in USD heeft de Groep een Interest Rate Swap aan-
gegaan, gecombineerd met de Cross Currency Swap ter indekking van het valutarisico die gedetailleerd werd bij het 
valutarisico. Ten gevolge van deze Interest Rate Swap werd de reële vaste intrestvoet op deze lening teruggebracht 
tot 4,75%. De kasstromen met betrekking tot dit contract vallen samen met de kasstromen van de intrestbetaling en 
aflossing van deze obligatielening.
Deze Interest Rate Swap is behandeld als een kasstroomafdekking. 
Kredietinstellingen: teneinde het variabele intrestrisico op diverse contracten te beperken, werden meerdere IRS-
contracten afgesloten met een totaal notioneel bedrag van € 23.464 (2010: € 29.870). 
Daarnaast bestaan er een aantal contracten die niet beschouwd kunnen worden als afdekkingscontracten onder de 
voorwaarden gedefinieerd in IAS 39.
Het betreft een IRCS-contract, IRS-contracten, een Cap-Floor-contract, een Floor-Spread-contract en een Index-
Swap-contract met een totaal notioneel bedrag van USD 8.849 en € 99.781 (2010: USD 8.849 en € 115.969). In 2010 
werd een IRS-contract vervroegd beëindigd, wat aanleiding gaf tot een positieve cashflow van € 2.845, opgenomen 
onder de overige financieringsopbrengsten.

De vervaldagen van de notionele bedragen van deze financiële instrumenten kunnen als volgt samengevat worden:

2011 Kortlopend Langlopend

Max. 1 jaar 2 jaar 3 tot 5 jaar 

Cross Currency Interest Rate Swap

 Currency Rate Swap - valutatermijncontract - kasstroomafdekking  $ 66.151 

 Interest Rate Swap - kasstroomafdekking  $ 66.151 

 Interest Rate Currency Swap - geen kasstroomafdekking  $ 8.849 

Interest Rate Swap

 Kasstroomafdekking 12.407 11.057

 Geen kasstroomafdekking 2.100 4.000 75.000

Diverse contracten (Cap/Floor, Floor Spread, Cap Rate,  
Index Swap)

 Geen kasstroomafdekking 8.681 0 10.000

Voor wat de operationele valutarisico’s via activiteiten buiten het eurogebied, te weten Kroatië en Servië betreft, zijn de 
risico’s voor de Groep zeer beperkt. De nettokasstroom van en naar die entiteiten, en de timing ervan, is zodanig dat 
er geen significante valutaposities door zijn ontstaan.

Financieringsactiviteiten
De enige financieringsactiviteit met een potentieel valutarisico is de in 2006 door de Groep aangegane US Private  
Placement in USD met een nominaal bedrag van USD 75.000, waarvan het saldo per eind 2011, vervallend in 2014, 
USD 66.151 bedraagt en waarvan de intresten per semester betaalbaar zijn.

Ter indekking van het wisselkoersrisico op deze lening in USD, zowel van de hoofdsom als van de hierover (toe-
komstige) verschuldigde rente, heeft de Groep een valutatermijncontract ('Cross Currency Swap') aangegaan dat op 
dezelfde data vervalt als de data waarop de aflossing en samenhangende rente betaald dienen te worden. Aangezien 
het financiële instrument het gehele valutarisico afdekt, wordt het beschouwd als een kasstroomafdekking en wordt 
hedgeverslaggeving toegepast. 

Daarbij heeft bij eerste verwerking van deze lening de omrekening naar euro aan transactiekoers plaatsgevonden. 
Per balansdatum wordt de lening gewaardeerd tegen balanskoers. Het verschil op de lening tegen de oorspronkelijke 
koers respectievelijk de koers per balansdatum wordt in de winst- en verliesrekening opgenomen. Het erop betrek-
king hebbende valutatermijncontract wordt eveneens omgerekend aan marktwaarde. Verschillen ten opzichte van de 
oorspronkelijke marktwaarde dan wel de waarde op balansdatum worden eveneens in de winst- en verliesrekening 
verwerkt. De koersverschillen op deze lening in USD die in de loop van het boekjaar in het resultaat werden opgeno-
men bedragen - € 1.618 (2010: - € 3.600). De evolutie van de marktwaarde van het valutatermijncontract dat eveneens 
in het resultaat opgenomen is, bedraagt € 1.618 (2010: € 3.600). De marktwaarde van dit kasstroomafdekkingscon-
tract op balansdatum bedraagt - € 3.401 (2010: - € 5.019).

Geschatte gevoeligheid voor valutarisico
Het management is van oordeel dat gezien de hiervóór vermelde indekking van de valutarisico’s, de risico’s op schom-
melingen in de reële waarde of in de toekomstige kasstromen van financiële instrumenten met impact op het resultaat 
of het eigen vermogen als gevolg van wisselkoersveranderingen, niet materieel zijn.

 » B. RENTERISICO

De vervaltermijnen van de financiële schulden en verplichtingen zijn terug te vinden in Toelichting 26.
De obligatieleningen en de leningen van financiële instellingen hebben een vaste of een variabele intrestvoet.
Onderstaande tabel geeft de toestand op balansdatum van deze rentedragende leningen (converteerbare obligatie- 
lening, obligatielening en kredietinstellingen) per 31 december 2011 weer:

Intrestvoet Boekwaarde Effectieve intrestvoet

Vaste intrestvoet 17.108 tussen 4% en 6%

Vaste intrestvoet met variabele marge (*) 77.254 tussen 4% en 6%

Variabele intrestvoet, omgezet in vaste intrestvoet via indekkingscontracten,  
met variabele marge (*)

23.464 tussen 4% en 6,5%

Variabele intrestvoet 2.366 tussen 3% en 5%

Naast deze leningen heeft de Groep per 31 december 2011 nog negatieve rekening-courant saldi ten opzichte van 
kredietinstellingen voor een totaal bedrag van € 633. Deze hebben een variabele marktintrestvoet.
(*) Ingevolge de hernegociatie van de bankconvenanten in 2009 hebben deze leningen een variabele marge in functie van de behaalde schuldratio.
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Zoals hiervóór gespecificeerd, wordt er eveneens een koersverschil op de lening in USD in resultaat genomen ten 
bedrage van - € 1.618.

2010 Evolutie  
marktwaarden

Opgenomen in 
eigen vermogen

Opgenomen  
in winst- en  

verliesrekening

Cross Currency Interest Rate Swap

Currency Rate Swap - valutatermijncontract 3.600 3.600

Interest Rate Swap - kasstroomafdekking 1.056 1.056

Interest Rate Currency Swap - geen kasstroomafdekking 623 623

Interest Rate Swap

Kasstroomafdekking 864 864

Geen kasstroomafdekking 76 76 

Diverse contracten (Cap/Floor, Floor Spread, Cap Rate, Index Swap)

Geen kasstroomafdekking 838 838

7.057 1.920 5.137

Zoals hiervóór gespecificeerd, wordt er eveneens een koersverschil op de lening in USD in resultaat genomen ten 
bedrage van - € 3.600.

De wijzigingen die opgenomen zijn in de winst- en verliesrekening zijn opgenomen onder de financiële resultaten.

Geschatte gevoeligheid voor intrestschommelingen
Rekening houdend met de hiervóór vermelde indekkingscontracten, die het intrestrisico beperken, werd nagegaan in 
welke mate een algemene stijging of daling van 100 basispunten in gelijke mate toegepast op alle looptijden de in 2011 
geboekte intrestkosten zou beïnvloeden. 
Uit deze berekening blijkt dat een algemene stijging van 100 basispunten van de rente op leningen, in gelijke mate 
toegepast op alle looptijden, zou resulteren in een stijging van de intrestkosten 2011 met € 283, terwijl een algemene 
daling van 100 basispunten in de rente, in gelijke mate toegepast op alle looptijden, zou resulteren in een daling van de 
intrestkosten 2011 met € 297. Wanneer ook rekening gehouden wordt met de lopende kasstroomafdekkingscontrac-
ten, zou bij de algemene stijging van 100 basispunten van de rente op leningen het resultaat vóór belasting 2011 dalen 
met € 8, terwijl een algemene daling van 100 basispunten in de rente zou resulteren in een stijging van het resultaat 
vóór belasting 2011 met € 22.

 » C. KREDIETRISICO

Om het kredietrisico te beheersen, worden kredietwaardigheidsonderzoeken uitgevoerd met betrekking tot klan-
ten die belangrijke kredietfaciliteiten wensen. Verder gebruikt de Groep kredietinstrumenten, zoals wissels, om het  
kredietrisico in te dekken en wordt er een kredietverzekering afgesloten voor buitenlandse klanten van de drukkerij.

Ondanks de intentie van RMG om haar kredietrisico te beperken, kan zij geconfronteerd worden met een achteruit-
gang van de kredietwaardigheid van haar klanten. Het eventuele onvermogen om een kredietverzekeringspolis met 
betrekking tot bepaalde klanten af te sluiten, kan een wezenlijk nadelige invloed hebben op de activiteiten, financiële 
positie en/of bedrijfsresultaten van RMG.

Er was geen belangrijke concentratie van kredietrisico’s met één enkele tegenpartij per 31 december 2011.

De boekwaarde van de financiële activa stelt de maximale blootstelling aan kredietrisico van de Groep voor. De boek-
waarde wordt gerapporteerd inclusief waardeverminderingen. Een overzicht van deze boekwaarde is terug te vinden 
in punt G. hierna, de waardeverminderingen worden in Toelichting 17 gedetailleerd.

2010 Kortlopend Langlopend

Max. 1 jaar 2 jaar 3 tot 5 jaar 

Cross Currency Interest Rate Swap

 Currency Rate Swap - valutatermijncontract - kasstroomafdekking  $ 66.151 

 Interest Rate Swap - kasstroomafdekking  $ 66.151 

 Interest Rate Currency Swap - geen kasstroomafdekking  $ 8.849 

Interest Rate Swap

 Kasstroomafdekking 6.407 12.407 11.056

 Geen kasstroomafdekking 15.250 2.100 79.000

Diverse contracten (Cap/Floor, Floor Spread, Cap Rate, Index 
Swap)

 Geen kasstroomafdekking 938 8.681 10.000

De reële waarden van deze financiële instrumenten op balansdatum kunnen als volgt samengevat worden:

2011 2010

Vordering Verplichting Vordering Verplichting

Cross Currency Interest Rate Swap

 Currency Rate Swap - valutatermijncontract -  
 kasstroomafdekking

-3.401 -5.019

 Interest Rate Swap - kasstroomafdekking 637 1.605

 Interest Rate Currency Swap - geen kasstroomafdekking -369 -457

Interest Rate Swap

 Kasstroomafdekking -820 -1.423

 Geen kasstroomafdekking -3.350 -4.092

Diverse contracten (Cap/Floor, Floor Spread, Cap Rate, 
Index Swap)

 Geen kasstroomafdekking -249 -411

637 -8.189 1.605 -11.402

De invloed van de evolutie van de marktwaarden (vóór belastingen) van deze financiële instrumenten is als volgt 
samen te vatten:

2011 Evolutie  
marktwaarden

Opgenomen in 
eigen vermogen

Opgenomen  
in winst- en  

verliesrekening

Cross Currency Interest Rate Swap

Currency Rate Swap - valutatermijncontract 1.618 1.618

Interest Rate Swap - kasstroomafdekking -968 -968

Interest Rate Currency Swap - geen kasstroomafdekking 88 88

Interest Rate Swap

Kasstroomafdekking 603 603

Geen kasstroomafdekking 742 742

Diverse contracten (Cap/Floor, Floor Spread, Cap Rate, Index Swap)

Geen kasstroomafdekking 162 162

2.245 -365 2.610
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 » G. REËLE WAARDE

De in de balans opgenomen reële waarde en boekwaarde van financiële activa en verplichtingen bedragen:

2011 2010

Toelichting Boekwaarde Reële waarde Boekwaarde Reële waarde

Vaste activa

Voor verkoop beschikbare deelnemingen, 
leningen en waarborgen

16 3.938 3.938 4.093 4.093

Handelsvorderingen en overige vorderingen 17 2.036 2.036 1.918 1.918

Financiële derivaten 196 196 310 310

Vlottende activa

Handelsvorderingen en overige vorderingen 17 175.257 175.257 175.865 175.865

Geldbeleggingen 20 2.726 2.726 2.620 2.620

Geldmiddelen en kasequivalenten 20 31.978 31.978 41.411 41.411

Langlopende verplichtingen

Financiële schulden 26 -104.742 -95.764 -124.508 -113.465

Handelsschulden 27 -1.661 -1.661 -2.166 -2.166

Overige schulden 27 -320 -320 -195 -195

Kortlopende verplichtingen

Financiële schulden 26 -19.290 -28.779 -30.925 -40.841

Handelsschulden 27 -93.400 -93.400 -91.237 -91.237

Ontvangen vooruitbetalingen 27 -50.421 -50.421 -49.965 -49.965

Overige schulden 27 -6.018 -6.018 -8.570 -8.570

Toe te rekenen intresten 27 -1.111 -1.111 -1.446 -1.446

Hieronder worden de belangrijkste methoden en veronderstellingen vermeld die worden gebruikt bij het schatten van 
de reële waarden van financiële instrumenten die in het overzicht zijn opgenomen.

Voor verkoop beschikbare deelnemingen
Zoals vermeld in Toelichting 16: aangezien er geen betrouwbare inschatting kan gemaakt worden van de reële waarde 
van de in deze rubriek opgenomen deelnemingen, worden financiële activa waarvoor geen actieve markt is aan kost-
prijs gewaardeerd.

Leningen, waarborgen, handels- en overige vorderingen, handels- en overige schulden
Voor de vorderingen en schulden met een oorspronkelijke looptijd van minder dan één jaar wordt de nominale waarde 
geacht een afspiegeling te zijn van de reële waarde gezien de korte vervaltermijn. Voor de vorderingen op meer dan 
één jaar werd vastgesteld dat de boekwaarde een afspiegeling is van de reële waarde.

Financiële schulden
De reële waarde van de leningen en leasingschulden is berekend op basis van de contante waarde van de verwachte 
toekomstige kasstromen uit hoofde van aflossingen en rentebetalingen.

Overige verplichtingen
Voor de kortlopende verplichtingen wordt de nominale waarde geacht een afspiegeling te zijn van de reële waarde 
gezien de korte vervaltermijn. Voor de handelsschulden op meer dan één jaar werd vastgesteld dat de boekwaarde 
een afspiegeling is van de reële waarde. Voor de financiële derivaten is de reële waarde bepaald op basis van markt-
waardering op balansdatum.

 » D. MARKTRISICO

De mediamarkt is in het algemeen zeer conjunctuurgevoelig en cyclisch. 

RMG volgt de marktontwikkelingen binnen de mediawereld op de voet, zodat zij te allen tijde kan inspelen op wijzigin-
gen en nieuwe trends binnen de omgeving waarin de onderneming opereert. Door het multimedia-aanbod waarover 
RMG beschikt, kan zij gepast reageren op aandachtsverschuivingen van de reclamewereld en van het lezerspubliek 
van de ene naar de andere vorm van media. 

Het resultaat van de divisies Printed Media en Audiovisuele Media wordt in grote mate bepaald door de advertentie-
markt, de lezersmarkt en de kijk- en luistercijfers. Bij de Audiovisuele Media worden de programmeerkosten, zowel 
voor binnenlandse producties als voor buitenlands filmmateriaal, geruime tijd op voorhand bepaald. Daartegenover 
kan de publiciteitsmarkt op korte termijn evolueren. De kosten die in belangrijke mate de totale kostprijs van de divi-
sie Printed Media bepalen, zoals drukkosten, distributiekosten, personeels- en promotiekosten kunnen fluctueren in 
functie van de economische conjunctuur. 

De evolutie van de internationale papierprijzen is onzeker en kan een nadelige invloed hebben op de activiteiten, 
bedrijfsresultaten en/of financiële positie van RMG indien de prijsstijgingen niet tijdig doorgerekend kunnen worden 
aan haar klanten. Om het grondstofprijsrisico van papier te beheersen, werden er periodieke contracten afgesloten 
voor dagbladpapier en voor magazinepapier.

 » E. LIQUIDITEITSRISICO

De analyse van de looptijd van de financiële verplichtingen kan teruggevonden worden in Toelichting 26.

De schuldenlast van RMG en de beperkingen overeengekomen in de financieringsovereenkomsten kunnen een nade-
lige invloed hebben op de activiteiten, bedrijfsresultaten en/of financiële positie van RMG. Eventuele gebroken conve-
nanten kunnen aanleiding geven tot onmiddellijke opeisbaarheid van de kredieten.

De Groep beschikt over diverse kredietlijnen op korte termijn voor een totaal bedrag van € 72.578 en verwacht om haar 
verplichtingen te voldoen door een combinatie van operationele kasstromen en de bestaande kredietlijnen.

 » F. VERMOGENSSTRUCTUUR

Roularta Media Group tracht constant om haar vermogensstructuur (combinatie van schulden en eigen vermogen) 
te optimaliseren. Het belangrijkste objectief van de vermogensstructuur is de maximalisatie van de aandeelhouders-
waarde terwijl tegelijkertijd de gewenste financiële flexibiliteit blijft behouden om strategische projecten uit te voeren.
Naast de wettelijk vereiste minima voor eigen vermogen die van toepassing zijn op onze filialen in de verschillende 
landen werden een aantal convenanten opgelegd in het kader van de bestaande leningen, waaronder een minimaal 
eigen vermogen.
Bij het analyseren van de vermogensstructuur gebruiken we de IFRS-classificaties voor het onderscheid tussen eigen 
vermogen en schulden.
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Toelichting 31 - Overname van dochterondernemingen

De volgende overnames met impact op de geconsolideerde jaarrekening vonden plaats in 2011: 
Op 31 maart 2011 verwierf Groupe Express-Roularta SA, een Franse dochteronderneming van Roularta Media Group, 
de 55.350 bestaande aandelen van de vennootschap Technologues Culturels SAS, eigenaar van de website Ulike.net, 
dé cultuursite in Frankrijk. Ulike.net versterkt de cultuurzender van Lexpress.fr die in 2009 gelanceerd werd in samen-
werking met Studio Ciné Live en Lire. Deze overname zal toelaten om de ontwikkeling en de vernieuwing van deze 
cultuursite te versnellen. De overnameprijs bevat geen earn-out.

Op 25 mei 2011 verwierf Regionale Media Maatschappij NV, een 50% deelneming van Roularta Media Group, 225 aan-
delen van Web Producties NV en schreef zij in op een kapitaalverhoging van deze vennootschap. Na deze transacties 
bezit Regionale Media Maatschappij NV 675 van de 1.350 aandelen. De overname kadert in het versterken van de 
activiteiten op het gebied van audiovisuele producties, websites, sponsoring en aanverwante. De overnameprijs bevat 
geen earn-out.

Op 21 november 2011 verwierf Roularta Media Group 100% van de aandelen van New Bizz Partners SA. Deze vennoot-
schap organiseert de beurzen 'Entreprendre' en 'Ondernemen in Vlaanderen'. Deze overname past in de 360°-stra-
tegie van Roularta Media Group. Roularta is reeds sterk aanwezig in de businessmedia via magazines (o.a. Trends/
Trends-Tendances en Trends MoneyTalk), websites, de zakenzenders Kanaal Z/CanalZ, de apps en heel wat events 
zoals de Manager van het Jaar en de Trends Gazellen. De overgenomen beurzen verstevigen het marktleiderschap 
van Roularta in dit segment. Voor deze overname voorziet het contract in een begrensde bijkomende aankoopprijs.

De overnameprijs van de hiervoor vermelde acquisities, inclusief de geraamde te betalen earn-out, bedraagt € 2.947. 
Dit bedrag was per eind 2011 reeds volledig betaald.

In 2010 werd Forum de l’Investissement SA verworven door Groupe Express-Roularta, werd door Senior Publications 
Nederland de resterende 50% van de aandelen van Press Partners BV verworven en verwierf de Vlaamse Media Maat-
schappij NV 100% van de aandelen van Media Ad Infinitum NV. Tevens werd Twice Entertainment BVBA verworven, 
deze laatste wordt opgenomen via de vermogensmutatiemethode. 

De overnames 2011 werden geboekt aan de hand van de overnamemethode in overeenstemming met IFRS 3 Bedrijfs-
combinaties (herziene versie).

De tabel hierna geeft een samenvatting van de betaalde bedragen en de bedragen van de overgenomen activa en pas-
siva die erkend waren op overnamedatum:

2011 2010

ACTIVA TOTAAL TOTAAL

Vaste activa 3.077 319

Immateriële activa 3.051 241

Materiële vaste activa 15 75

Voor verkoop beschikbare deelnemingen, leningen en waarborgen 5 3

Uitgestelde belastingvorderingen 6

Vlottende activa 983 3.622

Voorraden 1.306

Handelsvorderingen en overige vorderingen 899 1.908

Geldmiddelen en kasequivalenten 79 259

Over te dragen kosten en verkregen opbrengsten 5 149

Totaal activa 4.060 3.941

 » REËLE WAARDE HIËRARCHIE

Per 31 december 2011 had de Groep volgende financiële instrumenten gewaardeerd aan reële waarde:

31/12/2011 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Activa gewaardeerd aan reële waarde

Geldbeleggingen 2.726 2.726

Interest Rate Swap - kasstroomafdekking 637 637

Financiële derivaten: wisselkoerscontracten 196 196

Passiva gewaardeerd aan reële waarde

Currency Rate Swap - valutatermijncontract -  
kasstroomafdekking

-3.401 -3.401

Interest Rate Currency Swap - geen kasstroomafdekking -369 -369

Interest Rate Swap - kasstroomafdekking -820 -820

Interest Rate Swap - geen kasstroomafdekking -3.350 -3.350

Diverse contracten (Cap/Floor, Floor Spread, Cap Rate,  
Index Swap)

-249 -249

Per 31 december 2010 had de Groep volgende financiële instrumenten gewaardeerd aan reële waarde:

31/12/2010 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Activa gewaardeerd aan reële waarde

Geldbeleggingen 2.620 2.620

Interest Rate Swap - kasstroomafdekking 1.605 1.605

Financiële derivaten: wisselkoerscontracten 310 310

Passiva gewaardeerd aan reële waarde

Currency Rate Swap - valutatermijncontract -  
kasstroomafdekking

-5.019 -5.019

Interest Rate Currency Swap - geen kasstroomafdekking -457 -457

Interest Rate Swap - kasstroomafdekking -1.423 -1.423

Interest Rate Swap - geen kasstroomafdekking -4.092 -4.092

Diverse contracten (Cap/Floor, Floor Spread, Cap Rate,  
Index Swap)

-411 -411

De volgende hiërarchie wordt gebruikt voor het bepalen en toelichten van de reële waarde van een financieel instru-
ment:
 − niveau 1: marktprijzen in actieve markten voor identieke activa of verplichtingen
 − niveau 2: andere gegevens dan deze uit niveau 1, die observeerbaar zijn voor het actief of de verplichting, hetzij 
direct (via prijzen), hetzij indirect (afgeleid van prijzen)

 − niveau 3: gegevens die niet gebaseerd zijn op observeerbare marktcijfers

Tijdens het boekjaar waren er geen transfers tussen de verschillende niveaus.
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Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend euro. Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend euro.

Toelichting 33 - Belangen in joint ventures

Een lijst van de joint ventures, inclusief de naam, het land van vestiging en het deelnemingspercentage is opgenomen 
in Toelichting 37 van de geconsolideerde jaarrekening. De belangrijkste joint ventures van de Groep zijn VMMa NV 
(televisie- en radiostation), de seniorenmagazines en de in 2008 verworven Duitse deelnemingen.

Het aandeel van alle joint ventures in activa en verplichtingen, omzet en nettoresultaat van de Groep is als volgt: 

2011 2010

Vaste activa 86.222 87.120

Vlottende activa 112.752 106.562

Langlopende verplichtingen 16.556 15.352

Kortlopende verplichtingen 62.735 62.152

Aandeel van de Groep in de omzet 218.151 207.307

Aandeel van de Groep in het nettoresultaat 20.668 21.922

Toelichting 34 - Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

Begin januari 2012 werd er tussen de NV Roularta Media Group en Vidal SA een overeenkomst afgesloten, op basis 
waarvan beide partijen hun repectievelijke activiteiten in de medische pers in België samen hebben ondergebracht in 
de NV ActuaMedica (voorheen UBM Medica), een 50/50 joint venture.

Begin februari werd de Kroatische vennootschap Tvoj Magazin d.o.o., die in Kroatië het gratis blad City Magazine uit-
gaf, in vereffening gesteld.

Verder hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan die de resultaten en de financiële positie van de 
onderneming op belangrijke wijze beïnvloeden.

Toelichting 35 - Erelonen van de commissaris en met hem verbonden personen

Het ereloon van de commissaris bedraagt € 390. Het ereloon van de commissaris voor bijkomende controleopdrach-
ten van de commissaris bedraagt € 53. Er werden tevens voor € 48 belasting- en juridische adviesdiensten verleend 
door personen met wie de commissaris beroepshalve in samenwerkingsverband staat.

Toelichting 36 - Informatieverschaffing over verbonden partijen

2011 Joint  
ventures

Geassocieer-
de onder- 

nemingen

Overige 
verbonden 

partijen
Totaal

I. Activa jegens verbonden partijen 6.003 1.702 92 7.797

Voor verkoop beschikbare deelnemingen, leningen  
en waarborgen

661 0 0 661

 Leningen 661 661

Vorderingen (vlottende activa) 5.342 1.702 92 7.136

 Handelsvorderingen 4.469 1.702 92 6.263

 Overige vorderingen 873 873

2011 2010

PASSIVA TOTAAL TOTAAL

Langlopende verplichtingen 145 117

Voorzieningen 10

Personeelsbeloningen 39

Uitgestelde belastingschulden 58

Financiële schulden 10 10

Overige schulden 135

Kortlopende verplichtingen 968 3.918

Financiële schulden 132 8

Handelsschulden 623 2.726

Personeelsbeloningen 36 112

Overige schulden 176 721

Toe te rekenen kosten en over te dragen opbrengsten 1 351

Totaal passiva 1.113 4.035

Totaal overgenomen nettoactief 2.947 -94

Overgenomen nettoactief 2.947 -94

Goodwill 0 10.538

Betaalde / te betalen overnameprijs 2.947 10.444

Verworven geldbeleggingen en -middelen en kasequivalenten -79 -259

Netto uitgaande kasstroom 2.868 10.185

Het aandeel van deze acquisities in de omzet en in het nettoresultaat van het boekjaar is:

Omzet van  
het boekjaar

Nettoresultaat  
van het boekjaar

 - Technologues Culturels 5 -146

 - Web Producties NV 79 -3

 - New Bizz Partners SA 40 -79

Indien de verwerving van voornoemde participaties op 1 januari 2011 had plaatsgehad, zou € 1.016 aan omzet en € 389 
aan verlies zijn opgenomen in de geconsolideerde winst- en verliesrekening.

Toelichting 32 - Verkoop van dochterondernemingen

Er werden tijdens het boekjaar geen dochterondernemingen verkocht.

Tijdens het vorige boekjaar werden er geen dochterondernemingen verkocht.
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Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend euro.

De Groep heeft geen activa, verplichtingen noch transacties met haar aandeelhouders NV Koinon, NV Cennini en 
SA Bestinver Gestión S.G.I.I.C.

Activa, verplichtingen en transacties met dochterondernemingen worden in de consolidatie volledig geëlimineerd. 
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 37. 

De overige verbonden partijen zijn ondernemingen die door directie en kaderleden van de Groep en hun nauwe ver-
wanten worden gecontroleerd, of waarin deze personen een significante invloed hebben. De vergoedingen aan directie 
en het kaderpersoneel werden afzonderlijk vermeld. 

Er zijn geen zekerheden verbonden aan de activa en verplichtingen jegens de verbonden partijen, noch werden er 
waardeverminderingen 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 tarifiëring toegepast, zoals deze geldt t.a.v. derden. Bij aankopen wordt de gebruikelijke proce-
dure toegepast wat betreft selectie van de leverancier en toegepaste prijzen. 

Er zijn geen openstaande vorderingen noch schulden tegenover het keymanagement.

Toelichting 37 - Groepsstructuur

De moedermaatschappij van de Groep is Roularta Media Group NV, Roeselare, België. Per 31 december 2011 werden 
64 dochtervennootschappen, joint ventures en geassocieerde ondernemingen opgenomen in de geconsolideerde jaar-
rekening.

Naam van de onderneming Locatie Deelnemings- 
percentage

1. Integraal geconsolideerde ondernemingen

ROULARTA MEDIA GROUP NV Roeselare, België 100,00%

A NOUS PARIS SAS Parijs, Frankrijk 100,00%

A NOUS PROVINCE SAS Roubaix, Frankrijk 100,00%

ALPHADISTRI SAS Parijs, Frankrijk 100,00%

ANIMOTION SARL Parijs, Frankrijk 100,00%

BELGIAN BUSINESS TELEVISION NV Brussel, België 100,00%

BIBLO-ROULARTA MEDICA NV Kalmthout, België 100,00%

CITY MAGAZINE ROULARTA D.O.O. Belgrado, Servië 100,00%

FORUM DE L’INVESTISSEMENT SA Parijs, Frankrijk 100,00%

GROUPE EXPRESS-ROULARTA SA Parijs, Frankrijk 100,00%

JOB RENCONTRES SA Parijs, Frankrijk 100,00%

LE VIF MAGAZINE SA Brussel, België 100,00%

NEW BIZZ PARTNERS SA Roeselare, België 100,00%

PRESS NEWS NV Roeselare, België 100,00%

II. Verplichtingen jegens verbonden partijen 3.128 295 211 3.634

Financiële schulden 19 0 0 19

 Overige schulden 19 19

Schulden 3.109 295 211 3.615

 Handelsschulden 3.109 295 211 3.615

III. Transacties tussen verbonden partijen

Verkoop van goederen 1.826 1.826

Verrichting van diensten 14.438 4.110 336 18.884

Aankoop van diensten (-) -6.463 -2.150 -2.456 -11.069

Transfers m.b.t. financieringsovereenkomsten -36 -36

IV. Vergoedingen aan de directie en het kaderpersoneel

5.215

 - waarvan kortetermijnpersoneelsbeloningen 4.694

 - waarvan vergoedingen na uitdiensttreding 155

 - waarvan op aandelen gebaseerde betalingen 366

 

2010 Joint  
ventures

Geassocieer-
de onder- 

nemingen

Overige 
verbonden 

partijen
Totaal

I. Activa jegens verbonden partijen 6.059 1.789 112 7.960

Voor verkoop beschikbare deelnemingen, leningen  
en waarborgen

553 0 0 553

 Leningen 553 553

Vorderingen (vlottende activa) 5.506 1.789 112 7.407

 Handelsvorderingen 4.591 1.789 112 6.492

 Overige vorderingen 915 915

II. Verplichtingen jegens verbonden partijen 2.721 250 150 3.121

Financiële schulden 19 0 0 19

 Overige schulden 19 19

Schulden 2.702 250 150 3.102

 Handelsschulden 2.692 250 150 3.092

 Overige schulden 10 10

III. Transacties tussen verbonden partijen 

Verkoop van goederen 1.860 1.860

Verrichting van diensten 14.104 4.351 369 18.824

Aankoop van diensten (-) -5.704 -1.518 -2.325 -9.547

Transfers m.b.t. financieringsovereenkomsten -6 -6

IV. Vergoedingen aan de directie en het kaderpersoneel

5.711

 - waarvan kortetermijnpersoneelsbeloningen 4.920

 - waarvan vergoedingen na uitdiensttreding 209

 - waarvan ontslagvergoedingen 106

 - waarvan op aandelen gebaseerde betalingen 476

 JAARVERSLAG 2011 ROULARTA MEDIA GROUP  geconsolideerde jaarrekening \\ 203 



 204 // geconsolideerde jaarrekening  JAARVERSLAG 2011 ROULARTA MEDIA GROUP

50+ BEURS & FESTIVAL BV Arnhem, Nederland 25,00%

LIVING & MORE VERLAG GMBH Augsburg, Duitsland 25,00%

WEB PRODUCTIES NV Tervuren, België 25,00%

3. Ondernemingen geconsolideerd volgens de equitymethode

REPROPRESS CVBA Brussel, België 31,92%

PARTENAIRE DÉVELOPPEMENT SARL Lyon, Frankrijk 25,00%

TWICE ENTERTAINMENT BVBA Roeselare, België 25,00%

FEBELMA REGIE CVBA Brussel, België 23,35%

MEDIAPLUS BV Bussum, Nederland 12,50%

4. Ondernemingen niet opgenomen in de consolidatiekring  
 wegens niet significant

EUROCASINO NV - in vereffening Brussel, België 19,00%

TWICE TECHNICS BVBA Roeselare, België 18,75%

 » WIJZIGINGEN IN DE CONSOLIDATIEKRING GEDURENDE 2011:

Nieuwe participaties:
 − 100% in Technologues Culturels SAS (website Ulike.net) via Groupe Express-Roularta SA, verwerving op 31/03/2011
 − 50% in Roularta Business Leads NV, oprichting op 08/04/2011
 − 25% in Web Producties NV, via Regionale Media Maatschappij NV, verwerving op 25/05/2011
 − 50% in SCI Aventin Immobilier, 45% rechtstreeks door RMG, 5% via Idéat Editions, oprichting op 14/09/2011
 − 100% in New Bizz Partners SA, verwerving op 21/11/2011

Geliquideerde en gefusioneerde participaties
 − Drukkerij Leysen NV: fusie met De Streekkrant-De Weekkrantgroep op 30/06/2011
 − Tam-Tam NV: fusie met De Streekkrant-De Weekkrantgroep op 30/06/2011
 − Dicos d’or SNC: vereffend, vereffening gesloten op 30/12/2011

REGIE DE WEEKKRANT NV Roeselare, België 100,00%

ROULARTA IT-SOLUTIONS NV Roeselare, België 100,00%

ROULARTA MANAGEMENT NV Roeselare, België 100,00%

ROULARTA MEDIA FRANCE SA Parijs, Frankrijk 100,00%

ROULARTA MEDIA NEDERLAND BV Breda, Nederland 100,00%

ROULARTA PUBLISHING NV Brussel, België 100,00%

STUDIO PRESS SAS Parijs, Frankrijk 100,00%

TECHNOLOGUES CULTURELS SAS Parijs, Frankrijk 100,00%

TVOJ MAGAZIN D.O.O. Zagreb, Kroatië 100,00%

WEST-VLAAMSE MEDIA GROEP NV Roeselare, België 100,00%

MESTNE REVIJE D.O.O. Ljubljana, Slovenië 92,00%

DE STREEKKRANT-DE WEEKKRANTGROEP NV Roeselare, België 80,00%

ROULARTA PRINTING NV Roeselare, België 77,41%

VOGUE TRADING VIDEO NV Roeselare, België 74,67%

PRÉLUDE ET FUGUE SARL Parijs, Frankrijk 51,00%

ZEEUWS VLAAMS MEDIABEDRIJF BV Terneuzen, Nederland 40,80%

2. Proportioneel geconsolideerde ondernemingen

AVENTIN IMMOBILIER SCI Parijs, Frankrijk 50,00%

BAYARD MEDIA GMBH & CO KG Augsburg, Duitsland 50,00%

BAYARD MEDIA VERWALTUNGS GMBH Augsburg, Duitsland 50,00%

BELGOMEDIA SA Verviers, België 50,00%

CTR MEDIA SA Evere, België 50,00%

DE WOONKIJKER NV Antwerpen, België 50,00%

FIRST MEDIA SA Brussel, België 50,00%

HIMALAYA NV Zaventem, België 50,00%

IDÉAT ÉDITIONS SA Parijs, Frankrijk 50,00%

J.M. SAILER GESCHÄFTSFÜHRUNGS GMBH Nürnberg, Duitsland 50,00%

J.M. SAILER VERLAG GMBH Nürnberg, Duitsland 50,00%

JOE fm NV Vilvoorde, België 50,00%

MEDIA AD INFINITUM NV Vilvoorde, België 50,00%

PARATEL NV Vilvoorde, België 50,00%

PRESS PARTNERS BV Baarn, Nederland 50,00%

REGIONALE MEDIA MAATSCHAPPIJ NV Roeselare, België 50,00%

ROULARTA BUSINESS LEADS NV Roeselare, België 50,00%

SENIOR PUBLICATIONS DEUTSCHLAND GMBH & CO KG Keulen, Duitsland 50,00%

SENIOR PUBLICATIONS NEDERLAND BV Baarn, Nederland 50,00%

SENIOR PUBLICATIONS SA Brussel, België 50,00%

SENIOR PUBLICATIONS VERWALTUNGS GMBH Keulen, Duitsland 50,00%

STARWAY NV Vilvoorde, België 50,00%

STUDIO-A NV Boortmeerbeek, België 50,00%

VERLAG DEUTSCHER TIERSCHUTZ-DIENST GMBH Nürnberg, Duitsland 50,00%

VLAAMSE MEDIA MAATSCHAPPIJ NV Vilvoorde, België 50,00%

VOIX DU NORD L’ÉTUDIANT SA Lille, Frankrijk 50,00%

REGIONALE TV MEDIA NV Zellik, België 33,33%
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Aan de aandeelhouders

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, 
brengen wij u verslag uit in het kader van het mandaat 
van commissaris dat ons werd toevertrouwd. Dit verslag 
omvat ons oordeel over de geconsolideerde jaarreke-
ning evenals de vereiste bijkomende vermelding.

 
Verklaring over de geconsolideerde jaarrekening  
zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van de geconsoli-
deerde jaarrekening van Roularta Media Group NV (‘de 
vennootschap’) en haar dochterondernemingen (samen 
‘de Groep’), opgesteld in overeenstemming met de Inter-
national Financial Reporting Standards zoals aanvaard 
binnen de Europese Unie en met de in België van toe-
passing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voor-
schriften. Deze geconsolideerde jaarrekening bestaat 
uit de geconsolideerde balans op 31 december 2011, de 
geconsolideerde winst- en verliesrekening, het gecon-
solideerde overzicht van gerealiseerde en niet-gerea-
liseerde resultaten, het geconsolideerde mutatieover-
zicht van het eigen vermogen en het geconsolideerde 
kasstroomoverzicht voor het boekjaar eindigend op 
die datum, alsmede een overzicht van de belangrijkste 
gehanteerde grondslagen voor financiële verslagge-
ving en toelichtingen. Het geconsolideerde balansto-
taal bedraagt 911.740 (000) euro en de geconsolideerde 
winst (aandeel van de Groep) van het boekjaar bedraagt 
14.436 (000) euro.

Het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening valt 
onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur. 
Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ont-
werpen, implementeren en in stand houden van een 
interne controle met betrekking tot het opstellen en de 
getrouwe weergave van de geconsolideerde jaarreke-
ning zodat deze geen afwijkingen van materieel belang, 
als gevolg van fraude of van fouten, bevat, het kiezen 
en toepassen van geschikte grondslagen voor financi-
ele verslaggeving en het maken van boekhoudkundige 
ramingen die onder de gegeven omstandigheden rede-
lijk zijn.

Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze 
geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking te bren-
gen op basis van onze controle. Wij hebben onze con-
trole uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalin-
gen en de in België geldende controlenormen, zoals 
uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.  
Deze controlenormen vereisen dat onze controle zo 
wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke 
mate van zekerheid wordt verkregen dat de geconso-
lideerde jaarrekening geen afwijkingen van materieel 
belang bevat. 
 
Overeenkomstig deze controlenormen, hebben wij con-
trolewerkzaamheden uitgevoerd ter verkrijging van 
controle-informatie over de in de geconsolideerde jaar-
rekening opgenomen bedragen en toelichtingen. De 
selectie van deze controlewerkzaamheden is afhankelijk 
van onze beoordeling welke een inschatting omvat van 
het risico dat de geconsolideerde jaarrekening afwijkin-

Verslag Van de commissaris
Verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2011
gericht tot de algemene vergadering van aandeelhouders

gen van materieel belang bevat als gevolg van fraude 
of van fouten. Bij het maken van onze risico-inschatting 
houden wij rekening met de bestaande interne con-
trole van de Groep met betrekking tot het opstellen en 
de getrouwe weergave van de geconsolideerde jaar-
rekening ten einde in de gegeven omstandigheden de 
gepaste werkzaamheden te bepalen maar niet om een 
oordeel over de effectiviteit van de interne controle van 
de Groep te geven. 

Wij hebben tevens de gegrondheid van de grondslagen 
voor financiële verslaggeving, de redelijkheid van de 
boekhoudkundige ramingen gemaakt door de vennoot-
schap, alsook de voorstelling van de geconsolideerde 
jaarrekening als geheel beoordeeld. 

Ten slotte, hebben wij van de raad van bestuur en van de 
verantwoordelijken van de vennootschap de voor onze 
controlewerkzaamheden vereiste ophelderingen en 
inlichtingen verkregen. Wij zijn van mening dat de door 
ons verkregen controle-informatie een redelijke basis 
vormt voor het uitbrengen van ons oordeel.

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening 
een getrouw beeld van de financiële toestand van de 
Groep per 31 december 2011, en van haar resultaat en 
kasstromen voor het boekjaar eindigend op die datum, 
in overeenstemming met de International Financial 
Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Euro-
pese Unie en met de in België van toepassing zijnde wet-
telijke en bestuursrechtelijke voorschriften.

Bijkomende vermelding

Het opstellen en de inhoud van het geconsolideerde 
jaarverslag vallen onder de verantwoordelijkheid van de 
raad van bestuur.

Het is onze verantwoordelijkheid om in ons verslag de 
volgende bijkomende vermelding op te nemen die niet 
van aard is om de draagwijdte van onze verklaring over 
de geconsolideerde jaarrekening te wijzigen:

 − Het geconsolideerde jaarverslag behandelt de door 
de wet vereiste inlichtingen en stemt overeen met de 
geconsolideerde jaarrekening. Wij kunnen ons ech-
ter niet uitspreken over de beschrijving van de voor-
naamste risico’s en onzekerheden waarmee de Groep 
wordt geconfronteerd, alsook van haar positie, haar 
voorzienbare evolutie of de aanmerkelijke invloed 
van bepaalde feiten op haar toekomstige ontwikke-
ling. Wij kunnen evenwel bevestigen dat de verstrekte 
gegevens geen onmiskenbare inconsistenties verto-
nen met de informatie waarover wij beschikken in het 
kader van ons mandaat.

Kortrijk, 5 april 2012
De commissaris

DELOITTE Bedrijfsrevisoren
BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door
Frank Verhaegen

Mario Dekeyser
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Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend euro.

sTaTUTaire JaarreKening

Verkorte statutaire jaarrekening

De volgende pagina’s zijn uittreksels uit de statutaire 
jaarrekening van NV Roularta Media Group, opgesteld 
overeenkomstig de Belgische boekhoudkundige regels.

De waarderingsregels gebruikt voor de statutaire jaar-
rekening verschillen aanzienlijk van de waarderings- 
regels gebruikt voor de geconsolideerde jaarrekening: 
de statutaire jaarrekening wordt opgemaakt conform de 
Belgische wettelijke bepalingen, terwijl de geconsoli-
deerde jaarrekening conform de International Financial 
Reporting Standards wordt opgemaakt.

Alleen de geconsolideerde jaarrekening vervat in de 
voorafgaande pagina’s geeft een getrouw beeld van de 
financiële situatie en de prestaties van de totale Rou-
lartagroep.

Het verslag van de raad van bestuur aan de algemene 
vergadering van aandeelhouders en de jaarrekening van 
NV Roularta Media Group zullen samen met het verslag 
van de commissaris gedeponeerd worden bij de Natio-
nale Bank van België binnen de statutair bepaalde ter-
mijn. Deze documenten zijn op aanvraag verkrijgbaar bij 
de afdeling Investor Relations van de vennootschap en 
zijn beschikbaar op www.roularta.be.

Het statutair verslag van de commissaris bevat geen 
voorbehoud en verklaart dat de statutaire jaarrekening 
van NV Roularta Media Group, over het jaar dat eindigde 
op 31 december 2011, een getrouw beeld geeft van  
het vermogen, de financiële toestand en de resultaten 
van de vennootschap, in overeenstemming met het in 
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referen-
tiestelsel.

Uittreksel uit het jaarverslag van de raad van bestuur

De jaarrekening zoals ze zal worden voorgelegd aan de 
algemene vergadering van aandeelhouders van 15 mei 
2012, werd door de raad van bestuur van 16 maart 2012 
goedgekeurd.

 » REsULTAATBEsTEmmIng

De te bestemmen winst voor het boekjaar 2011 bedraagt 
11.612.203,70 euro tegenover 30.446.976,81 euro voor 
het boekjaar 2010. De overgedragen winst van het vorige 
boekjaar bedraagt 3.098,62 euro. Het te bestemmen 
winstsaldo bedraagt bijgevolg 11.615.302,32 euro.

De raad van bestuur stelt aan de algemene vergadering 
voor om een brutodividend van 0,35 euro per aandeel 
over het boekjaar 2011 uit te keren. Dit betekent een 
nettodividend van 0,2625 euro per aandeel (na 25% roe-
rende voorheffing). Het nettodividend voor aandelen ver-
gezeld van een VVPR-strip bedraagt 0,2765 euro (na 21% 
roerende voorheffing).

Daardoor wordt volgende winstverdeling voorgesteld:
 − Toevoeging aan de wettelijke reserve van 
581.000,00 euro 

 − Toevoeging aan de overige reserves van 
6.660.000,00 euro 

 − Over te dragen resultaat van 5.156,77 euro
 − Uit te keren winst van 4.369.145,55 euro

Indien bovenvermeld voorstel van winstverdeling wordt 
goedgekeurd zullen de dividenden, tegen afgifte van 
dividendbewijs nr. 12, vanaf 1 juni 2012 (= pay date) 
betaalbaar gesteld worden. ING werd aangeduid als 
‘paying agent’.

Verkorte statutaire resultatenrekening

Verkorte statutaire resultatenrekening 2011 2010

Bedrijfsopbrengsten 296.345 295.632

Bedrijfskosten -285.516 -277.037

Bedrijfswinst 10.829 18.595

Financiële opbrengsten 19.105 21.609

Financiële kosten -14.908 -5.833

Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening, vóór belasting 15.026 34.371

Uitzonderlijke opbrengsten 1.466 1.139

Uitzonderlijke kosten -3.584 -36

Winst van het boekjaar vóór belasting 12.908 35.474

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 15 18

Belastingen op het resultaat -1.338 -5.076

Winst van het boekjaar 11.585 30.416

Onttrekking aan de belastingvrije reserves 27 31

Te bestemmen winst van het boekjaar 11.612 30.447

Resultaatverwerking 2011 2010

Te bestemmen winst 11.615 30.450

Te bestemmen winst van het boekjaar 11.612 30.447

Overgedragen winst van het vorige boekjaar 3 3

Toevoeging aan het eigen vermogen -7.241 -24.133

Aan de wettelijke reserve 581 1.523

Aan de overige reserves 6.660 22.610

Over te dragen resultaat -5 -3

Over te dragen winst 5 3

Uit te keren winst -4.369 -6.314

Vergoeding van het kapitaal 4.369 6.314
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Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend euro.

Verkorte statutaire balans na winstverdeling

ACTIVA 2011 2010

Vaste activa 503.854 467.118

Oprichtingskosten 245 358

Immateriële vaste activa 6.363 7.226

Materiële vaste activa 14.587 15.801

Financiële vaste activa 482.659 443.733

Vlottende activa 105.186 140.685

Vorderingen op meer dan één jaar 275 275

Voorraden en bestellingen in uitvoering 1.081 1.089

Vorderingen op ten hoogste één jaar 71.847 107.840

Geldbeleggingen 10.604 13.951

Liquide middelen 18.749 15.202

Overlopende rekeningen 2.630 2.328

Totaal der activa 609.040 607.803

PAssIVA 2011 2010

Eigen vermogen 322.953 315.553

Kapitaal 203.225 203.040

Uitgiftepremies 304 304

Wettelijke reserve 15.370 14.789

Onbeschikbare reserve 9.605 12.951

Belastingvrije reserves 1.463 1.491

Beschikbare reserves 92.980 82.974

Overgedragen winst 5 3

Kapitaalsubsidies 1 1

Voorzieningen en uitgestelde belastingen 2.215 2.120

schulden 283.872 290.130

Schulden op meer dan één jaar 143.115 149.286

Schulden op ten hoogste één jaar 138.624 138.474

Overlopende rekeningen 2.133 2.370

Totaal der passiva 609.040 607.803
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leZers / VersPreiding / BeZoeKers

België 

Krant van West-Vlaanderen:  
350.200 CIM-lezers,  
verspreiding 76.269 ex.

België nieuwsmagazines 

Knack:  
521.600 CIM-lezers,  
verspreiding 115.350 ex.
Le Vif/L’Express:
398.900 CIM-lezers,  
verspreiding 70.702 ex.
Knack Weekend:
426.600 CIM-lezers,  
verspreiding 115.350 ex.
Le Vif Weekend: 
246.200 CIM-lezers,  
verspreiding 70.702 ex.
Knack Focus: 
334.200 CIM-lezers,  
verspreiding 115.350 ex.
Focus Vif: 
169.300 CIM-lezers, 
verspreiding 70.702 ex.

België Business- 
nieuwsmagazines 

Trends: 
173.500 CIM-lezers,  
verspreiding 40.321 ex.
Trends moneyTalk: 
verspreiding 43.293 ex.

België sport-nieuwsmagazine 

sport/Voetbalmagazine: 
521.600 CIM-lezers,  
verspreiding 52.912 ex.

seniorenmagazines 

Plus België: 
341.800 CIM-lezers,  
verspreiding 118.956 ex.
Plus nederland: 
1.400.000 lezers,  
verspreiding 345.000 ex.
Plus Duitsland: 
verspreiding 285.975 ex.

België Peoplemagazines

Royals: 
123.100 CIM-lezers,  
verspreiding 29.639 ex.
Télépro: 
538.200 CIM-lezers,  
verspreiding 125.195 ex.

België Lifestylemagazines 

nest: 
487.000 CIM-lezers,  
verspreiding 139.521 ex.
Ik ga Bouwen & Renoveren: 
155.600 CIM-lezers,  
verspreiding 12.514 ex.
grande: 
160.300 CIM-lezers,  
verspreiding 16.133 ex.
Bodytalk: 
verspreiding 12.650 ex.

België Roularta B2B 

Industrie Technisch  
& management: 
29.100 CIM-lezers,  
verspreiding 23.387 ex.
Data news:
verspreiding 18.383 ex.
grafisch nieuws:
verspreiding 5.200 ex.

België Lokale Informatiemedia

De streekkrant/De Weekkrant: 
2.690.100 CIM-lezers,
verspreiding 2.538.073 ex.
De Zondag: 
1.528.100 CIM-lezers,
verspreiding 598.820 ex.

België Citymagazine

steps City magazine: 
776.100 CIM-lezers,
verspreiding 566.691 ex.

Frankrijk newsmagazine 
L’Express 

L’Express: 
2.052.000 lezers,  
verspreiding 436.617 ex.
L’Express styles: 
898.000 lezers,  
verspreiding 436.617 ex.

Frankrijk Peoplemagazine 

Point de Vue: 
verspreiding 259.251 ex.

Frankrijk Businessmagazines 

L’Expansion: 
713.000 lezers,  
verspreiding 139.588 ex. 
L’Entreprise: 
653.000 lezers,  
verspreiding 77.802 ex.
mieux Vivre Votre Argent: 
867.000 lezers,  
verspreiding 233.369 ex. 

Frankrijk Lifestylemagazines 

Côté Est: 
481.000 lezers,  
verspreiding 49.622 ex.
Côté sud: 
1.315.000 lezers,  
verspreiding 118.918 ex.
Côté Ouest: 
1.056.000 lezers,  
verspreiding 82.129 ex.
maison magazine: 
1.367.000 lezers,  
verspreiding 126.626 ex.
maison Française: 
599.000 lezers,  
verspreiding 111.206 ex.
Idéat: 
verspreiding 81.496 ex. 

Frankrijk Cultuurmagazines 

studio Ciné Live: 
877.000 lezers,  
verspreiding 91.406 ex.
Lire: 
verspreiding 66.392 ex.
Classica: 
verspreiding 27.295 ex. 

België Websites

Knack.be/Levif.be websites
2.696.369 unieke bezoekers 
per maand (23.611.753 pageviews)
Trends.be
1.042.268 unieke bezoekers 
per maand (5.875.292 pageviews)
Weekend.be 
268.126 unieke bezoekers 
per maand (3.399.523 pageviews)
Datanews.be 
155.204 unieke bezoekers 
per maand (587.087 pageviews)
Plusmagazine.be 
167.618 unieke bezoekers 
per maand (1.106.126 pageviews)
KW.be
224.885 unieke bezoekers 
per maand (2.169.000 pageviews)
Vlan.be
1.579.185 unieke bezoekers 
per maand (27.646.930 pageviews)

Frankrijk Websites 

L’Express.fr: 
6.628.000 unieke bezoekers 
per maand 
Cotemaison.fr: 
746.100 unieke bezoekers 
per maand
L’Etudiant.fr: 
1.482.920 unieke bezoekers 
per maand

Foto’s:
fotostudio DSP
Christine Soler

Daniel Gerst
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financiËle kalender

Jaarvergadering 2011 15 mei 2012
Tussentijdse verklaring eerste trimester 2012 14 mei 2012
Halfjaarresultaten 2012 22 augustus 2012
Tussentijdse verklaring derde trimester 2012 19 november 2012
Jaarresultaten 2012 18 maart 2013
Jaarvergadering 2012 21 mei 2013

investor relations

 Rik De Nolf Jan Staelens
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 jan.staelens@roularta.be
Website www.roularta.be 

NV Roularta Media Group, Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare, BTW BE 0434.278.896, RPR Kortrijk

 JAARVERSLAG 2011 ROULARTA MEDIA GROUP  financiËle kalender \\ 217 



 218 // omzet  JAARVERSLAG 2011 ROULARTA MEDIA GROUP

Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend euro.

omZeTanalyse 2011

omZeT (5 jaar)

Line Extensions 12,1%
» Beurzen 4,2%
» Paratel 1,0%
» VMMa 2,0%
» Boeken e.a. 4,9%

Lezersmarkt 24,6%
(incl. abonnementen)

Drukwerk voor  
derden 5,5%

Publiciteit 57,8%
» Internet 3,2%
» Audiovisueel 20,3%
» Print 34,3%

 Gratis pers 15,0%
 Kranten 0,8%
 Magazines 18,5%
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Winst- en verliesrekening in miljoen euro 2009 2010 2011 Trend

Omzet 707 712 731 +2,7%

EBITDA (1) 37 77 62 -19,6%

   EBITDA - marge 5,2% 10,8% 8,5%

REBITDA (2) 53 81 70 -13,4%

   REBITDA - marge 7,5% 11,4% 9,6%

EBIT (3) 10 57 35 -39,4%

   EBIT - marge 1,4% 8,0% 4,7%

REBIT (4) 29 65 54 -16,4%

   REBIT - marge 4,1% 9,1% 7,4%

Nettofinancieringskosten -13 -6 -8 +23,3%

Bedrijfsresultaat na nettofinancieringskosten -3 51 27 -46,9%

Belastingen -2 -19 -12 -36,5%

Equitymethode 0 0 0

nettoresultaat geconsolideerde ondernemingen -5 32 15 -53,2%

 Toerekenbaar aan minderheidsbelangen 0 1 0

 Toerekenbaar aan aandeelhouders Rmg -4 31 14 -53,4%

 Toerekenbaar aan aandeelhouders RMG - marge -0,6% 4,3% 2,0%

Courant nettoresultaat geconsolideerde ondernemingen 11 39 31 -21,5%

 Courant nettoresultaat geconsolideerde ondernemingen - marge 1,5% 5,5% 4,2%

Balans  in miljoen euro          2009 2010 2011 Trend

Vaste activa 633 633 617 -2,6%

Vlottende activa 313 300 295 -1,4%

Balanstotaal 946 933 912 -2,2%

Eigen vermogen - aandeel van de Groep 312 345 351 +1,8%

Eigen vermogen - minderheidsbelangen 13 14 13 -5,7%

Verplichtingen 621 574 548 -4,6%

Liquiditeit (5) 1,0 1,0 1,0 +0,0%

Solvabiliteit (6) 34,3% 38,5% 39,9% +3,6%

Netto financiële schuld 126 111 89 -19,8%

Gearing (7) 38,9% 31,0% 24,5% -21,0%

(1) EBITDA = operationele cashflow = EBIT + afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen.
(2) REBITDA = courante operationele cashflow = EBITDA + herstructureringskosten en eenmalige kosten.
(3) EBIT = bedrijfsresultaat.
(4) REBIT = courant bedrijfsresultaat = EBIT + herstructureringskosten en eenmalige kosten, afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen.
(5) Liquiditeit = vlottende activa / kortlopende verplichtingen.
(6) Solvabiliteit = eigen vermogen (aandeel van de Groep + minderheidsbelangen) / balanstotaal.
(7) Gearing = netto financiële schuld / eigen vermogen (aandeel van de Groep + minderheidsbelangen).

geconsolideerde KernciJFers

 JAARVERSLAG 2011 ROULARTA MEDIA GROUP  kerncijfers \\ 219 



Verantwoordelijke uitgever: Jan Staelens, Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

JV11_Cover_NL.indd   1 11/04/2012   14:44

certified PDF


	NL_FRONT.pdf
	NL_Optimizer
	NL_BACK

