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EMBARGO – 19 augustus 2010 om 7.30 u.

PERSMEDEDELING
19 augustus 2010

BEDRIJFSRESULTAAT1 VERDRIEVOUDIGT TOT
29,8 MILJOEN EURO
Roularta Media Group presenteert, niettegenstaande een gestabiliseerd omzetcijfer
tegenover 2009, een stijging van bijna 70% op courante EBITDA (=REBITDA). Zonder het
effect van de sale & rent back operatie op printing materiaal in 2009 is de groei op REBITDA
zelfs 86 %. Het courante netto-resultaat stijgt daarmee van 2,3 naar 18,1 miljoen euro.
De geslaagde herstructureringen, verdere kostenbeheersing en het versterken van
bestaande en ontwikkelen van nieuwe merken en titels droegen bij tot dit mooie resultaat. De
schuldgraad werd verder stevig afgebouwd met rechtstreekse impact op de financiële
kosten.
De aangroei in cashflow is evenzeer te danken aan groei in de printed als in de audiovisuele
media van de groep.
Kerncijfers van het eerste semester 2010
-

-

-

De gecorrigeerde omzet2 steeg met 0,8% van 358,8 miljoen euro naar 361,7 miljoen
euro.
De REBITDA steeg met 68,8% van 23,6 miljoen euro naar 39,9 miljoen euro. De
REBITDA-marge bedraagt 11% tegenover 6,5% in het eerste semester van 2009.
Abstractie gemaakt van de medio 2009 opgezette sale & rent back operatie zou de
REBITDA 4,1 miljoen euro hoger zijn en een procentuele marge tonen van 12,2%.
De REBIT steeg met 187,8% van 10,4 miljoen euro naar 29,8 miljoen euro. De
REBIT-marge bedraagt 8,2 % tegenover 2,8% in het eerste semester van 2009.
Het courant nettoresultaat bedraagt 18,1 miljoen euro tegenover 2,3 miljoen euro in
het eerste semester van 2009.
Het totaal effect van de herstructurerings- en éénmalige kosten na belastingen
bedraagt in het eerste semester 2010 2,6 miljoen euro tegenover 13,7 miljoen euro in
het eerste semester van 2009.
Het nettoresultaat van RMG bedraagt +15,1 miljoen euro tegenover -10,8 miljoen
euro in het eerste semester van 2009.

Verdere toelichting omtrent deze resultaten vindt u hieronder in de bespreking van de
divisies.

1
2

Bedrijfsresultaat = courante EBIT (REBIT)
Gecorrigeerde omzet = vergelijkbare omzet met 2009 exclusief de wijzigingen in de consolidatiekring.
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Geconsolideerde omzet voor het tweede kwartaal van 2010
Roularta Media Group realiseerde in het tweede kwartaal van 2010 een geconsolideerde
omzet van 186,2 miljoen euro, tegenover een gecorrigeerde omzet van 181,6 miljoen euro in
het tweede kwartaal van 2009. Dit betekent een stijging van de omzet met 2,5%.
Geconsolideerde omzet per divisie (in KEUR)
Divisie

Q2/2009

Q2/2010

Trend

Printed Media

141.688

142.201

+ 0,4%

Audiovisuele Media

41.049

44.864

+ 9,3%

Intersegment omzet

-1.132

-852

181.605

186.213

+ 2,5%

186.213

+ 1,3%

Gecorrigeerde omzet
Wijzigingen in de groep (*)

+2.227

Geconsolideerde omzet

183.832

(*) Studio Press, Atmosphères, Zéfir Web en VTV Optical discs

Resultaten van het eerste semester 2010 per divisie
PRINTED MEDIA
De gecorrigeerde omzet van de divisie Printed Media bleef status quo (-0,9%) op 278,3
miljoen euro. Dit betekent een einde aan de dalende trend sinds het begin van de crisis
einde 2008.
Publiciteit
Met enig uitstel van tijd is er ook een lichte daling (-3,4%) in publiciteitsinkomsten te merken
in de gratis bladen. De impact van de crisis was hier iets later ingezet. Voornamelijk een
terugval van de jobadvertenties lag hier aan de basis.
Daar het dieptepunt van de crisis zich bevond in april/mei 2009 is er ook nog een kleine
daling (-1,5%) te merken in de publiciteitsinkomsten magazines. Deze zijn ruimschoots
goedgemaakt op omzetniveau door de sterke stijging (+20,5%) van de internetinkomsten.
Ook in Frankrijk kunnen we spreken van een afgeremde daling in het omzetcijfer publiciteit
en noteren wij een lichte groei (+0,7%).
Lezersmarkt
De omzet uit de Lezersmarkt (losse verkoop en abonnementen) steeg met 1,2%. De stijging
is merkbaar zowel in België als in Frankrijk.
Algemeen kunnen wij stellen dat de klantenbinding heel sterk is, daar de getrouwheid van de
abonnees is gebleven.
Na de grote herstructureringen van vorig jaar blijft de groep zich concentreren op een
kostenbewust beleid. De EBITDA werd in het eerste semester nog beïnvloed door 2,9
miljoen euro aan nieuwe herstructureringskosten. Daarnaast werd de EBIT in het tweede
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kwartaal 2010 beïnvloed door een bijzondere waardevermindering van 1 miljoen euro op het
merk Atmosphères, daar de samenwerking met Femmes is stopgezet.
De operationele cashflow (EBITDA) steeg van 1,1 naar 18,0 miljoen euro. De REBITDA
(courante operationele cashflow) steeg van 11,6 naar 20,9 miljoen euro of een stijging met
79,6%.
Het bedrijfsresultaat (EBIT) steeg van -14,7 naar +10,3 miljoen euro. Er werd een courant
bedrijfsresultaat (REBIT) gerealiseerd van 13,7 miljoen euro tegenover 1,2 miljoen euro in
het eerste semester van 2009.
Het nettoresultaat van de divisie bedroeg +4.0 miljoen euro tegenover -15.4 miljoen euro in
het eerste semester van 2009, terwijl het courant nettoresultaat + 7.4 miljoen euro bedraagt
tegenover -3,3 miljoen euro in de eerste jaarhelft van 2009.
AUDIOVISUELE MEDIA
De gecorrigeerde omzet van de divisie Audiovisuele Media steeg van 80,0 naar 85,2 miljoen
euro of een stijging met 6,5%.
De reclame-inkomsten bij de VMMa-groep kenden een gevoelige stijging. De omzet uit
belspelletjes en de omzet van de regionale televisie kenden een lichte daling, terwijl de
omzet van Kanaal Z/Canal Z status quo bleef.
Een uitzonderlijke meevaller was het positieve nieuws dat een voorziene schuld (0,8 miljoen
euro) voor een RSZ-claim bij Vmma kon worden teruggenomen, daar deze claim ongegrond
bleek.
De operationele cashflow (EBITDA) steeg van 10,2 naar 19,7 miljoen euro of een stijging
met 92,5%. De courante operationele cashflow (REBITDA) (in 2010 negatief beïnvloed door
de uitzonderlijke terugname van een RSZ-schuld t.b.v. 0,8 miljoen euro) steeg van 12,0 naar
19,0 miljoen euro.
Het bedrijfsresultaat (EBIT) steeg van 7,4 naar 16,9 miljoen euro en het courant
bedrijfsresultaat (REBIT) steeg van 9,2 naar 16,1 miljoen euro. Er werd een marge van
18,9% gehaald tegenover 11,2% in het eerste semester van 2009.
Het nettoresultaat van de divisie bedroeg 11,2 miljoen euro tegenover 4,6 miljoen euro in het
eerste semester van 2009, terwijl het courant nettoresultaat met 89% steeg van 5,6 naar
10,7 miljoen euro.

Balans
Het eigen vermogen op 30 juni 2010 bedraagt 341,6 miljoen euro tegenover 324,8 miljoen
euro op 31 december 2009.
Per 30 juni 2010 bedraagt de netto financiële schuld3 128,1 miljoen euro tegenover 126,4
miljoen euro op 31 december 2009.
De bankconvenanten, die in 2009 met de kredietverstrekkers opnieuw onderhandeld werden,
worden ruimschoots gerespecteerd. Met een netto financiële schuld tegenover REBITDA
van 1,79 blijven we ruim onder de grens van 3,00.

3

Netto financiële schuld = Financiële schulden min vlottende geldmiddelen.
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Investeringen (CAPEX)
De totale investeringen in het eerste semester van 2010 bedroegen 5,4 miljoen euro, waarvan
2,3 miljoen euro investeringen in immateriële vaste activa (voornamelijk software) en 2,6 miljoen
euro materiële vaste activa (waarvan 2,0 miljoen euro on balance en 0,6 miljoen euro off
balance) en 0,5 miljoen euro acquisities.

Halfjaarlijks financieel verslag
Het volledige verslag over de halfjaarresultaten is te vinden op onze website www.roularta.be/
nl/beleggersinfo onder de rubriek Financieel >Kwartaalinfo>30-06-2010>halfjaarlijks financieel
verslag.

Vooruitzichten
De zomermaanden zijn traditioneel minder belangrijk qua omzet, maar wijzen toch op een
verbetering. De recente cijfers voor Frankrijk zijn veelbelovend, maar de onstabiele markten
zorgen nog steeds voor weinig visibiliteit wat betreft de reclamemarkt.
Het lichte herstel en hernieuwd vertrouwen in de markt moeten geleidelijk ook hun weerslag
kennen op de mediamarkt. De evolutie van de papierprijs wordt verder gevolgd, na de sterke
daling van de laatste jaren.

Verslag van de commissaris
Wij hebben een beperkt nazicht uitgevoerd van de bijgevoegde geconsolideerde verkorte
balans, verkorte winst- en verliesrekening, verkort geconsolideerd overzicht van
gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, verkort kasstroomoverzicht, verkort
mutatieoverzicht van het eigen vermogen en selectieve toelichtingen 7.1 tot 7.18
(gezamenlijk de “tussentijdse financiële informatie”) van Roularta Media Group NV (“de
vennootschap”) en haar dochterondernemingen (samen “de Groep”) voor de zes maanden
eindigend op 30 juni 2010.
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en het getrouw beeld van deze
tussentijdse financiële informatie. Onze verantwoordelijkheid is een oordeel uit te brengen
over deze tussentijdse financiële informatie op basis van ons beperkte nazicht.
De tussentijdse financiële informatie is opgesteld in overeenstemming met de International
Accounting Standard IAS 34, “Tussentijdse financiële verslaggeving” zoals aanvaard door de
EU.
Ons beperkte nazicht van de tussentijdse financiële informatie werd verricht overeenkomstig
de in België geldende controleaanbevelingen i.v.m. het beperkte nazicht zoals uitgevaardigd
door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Een beperkt nazicht bestaat voornamelijk uit de
bespreking van de financiële informatie met het management en analytisch onderzoek en
andere ontledingen van de tussentijdse financiële informatie en onderliggende financiële
data. Een beperkt nazicht is minder diepgaand dan een volkomen controle van de
geconsolideerde jaarrekening in overeenstemming met de algemeen aanvaarde
controlenormen i.v.m. de geconsolideerde jaarrekening zoals uitgevaardigd door Instituut
van de Bedrijfsrevisoren. Dienovereenkomstig verstrekken wij geen controleverslag.
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Op basis van ons beperkte nazicht, kwamen er geen feiten aan onze aandacht welke ons
doen geloven dat de tussentijdse financiële informatie voor de zes maanden eindigend op 30
juni 2010 niet, in alle materiële opzichten, is opgesteld overeenkomstig IAS 34, “Tussentijdse
financiële verslaggeving” zoals aanvaard door de EU.
Kortrijk, 18 augustus 2010
De commissaris

DELOITTE Bedrijfsrevisoren
BV o.v.v.e. CVBA
Vertegenwoordigd door

Frank Verhaegen en Mario Dekeyser

___________________________________________________________________________
Contactpersonen
Tel :
Fax :
e-mail :
URL :

Rik De Nolf (CEO)
+ 32 51 266 323
+ 32 51 266 593

Jan Staelens (CFO)
+ 32 51 266 326
+ 32 51 266 627

rik.de.nolf@roularta.be

jan.staelens@roularta.be

www.roularta.be

___________________________________________________________________________
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GECONSOLIDEERDE KERNCIJFERS
in 1.000 EUR

30/06/09

30/06/10

Trend

WINST- EN VERLIESREKENING
Omzet
Gecorrigeerde omzet (1)
EBITDA (Operationele cashflow) (2)

365.718
358.793
11.380

361.725
361.725
37.688

- 1,1%
+ 0,8%
+ 231,2%

EBITDA marge

3,1%

10,4%

23.604

39.853

6,5%

11,0%

-7.226

27.204

-2,0%

7,5%

10.370

29.842

2,8%

8,2%

-6.516
-13.742
3.854

-1.026
26.178
28.816

- 84,3%
+ 290,5%
+ 647,7%

2.423

-10.616

+ 538,1%

-49

-58

-11.368
-571
-10.797

15.504
388
15.116

-3,0%

4,2%

2.346

18.065

0,6%

5,0%

0,90
1,87
-0,57
0,82
-0,86
-0,86
0,19

2,99
3,16
2,16
2,36
1,20
1,20
1,43

12.619.077
12.619.077

12.619.077
12.632.557

31/12/09

30/06/10

Trend

Vaste activa
Vlottende activa
Balanstotaal

633.152
312.662
945.814

629.232
298.651
927.883

- 0,6%
- 4,5%
- 1,9%

Eigen vermogen - aandeel van de Groep
Eigen vermogen - minderheidsbelangen
Verplichtingen

311.851
12.995
620.968

328.406
13.208
586.269

+ 5,3%
+ 1,6%
- 5,6%

Liquiditeit (7)
Solvabiliteit (8)
Netto financiële schuld
Gearing (9)

1,0
34,3%
126.435
38,9%

1,0
36,8%
128.080
37,5%

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

2.815

2.786

- 1,0%

REBITDA (3)
REBITDA marge

EBIT (4)
EBIT marge

REBIT (5)
REBIT marge

Nettofinancieringskosten
Bedrijfsresultaat na nettofinancieringskosten
Courant bedrijfsresultaat na nettofinancieringskosten (6)
Belastingen op het resultaat
Aandeel in het resultaat van ondernemingen met equitymethode
Nettoresultaat van de geconsolideerde ondernemingen
Toerekenbaar aan minderheidsbelangen
Toerekenbaar aan aandeelhouders van RMG
Nettoresultaat toerekenbaar aan aandeelhouders van RMG - marge

Courant nettoresultaat van de geconsolideerde ondernemingen (6)
Courant nettoresultaat van de geconsolideerde ondernemingen - marge (6)

GECONSOLIDEERDE CIJFERS PER AANDEEL
EBITDA
REBITDA
EBIT
REBIT
Nettoresultaat toerekenbaar aan aandeelhouders van RMG
Nettoresultaat toerekenbaar aan aandeelh. van RMG na verwateringseffect
Courant nettoresultaat van de geconsolideerde ondernemingen (6)
Gewogen gemiddeld aantal aandelen
Gewogen gemiddeld aantal aandelen na verwateringseffect
BALANS

Aantal werknemers op afsluitdatum (10)

+ 68,8%
+ 476,5%
+ 187,8%

+ 236,4%
+ 240,0%
+ 670,0%

(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 uitzonderlijke, éénmalige kosten.
(4) EBIT = bedrijfsresultaat
(5) REBIT = courant bedrijfsresultaat = EBIT + herstructureringskosten en uitzonderlijke, éénmalige kosten, afschrijvingen,
waardeverminderingen en voorzieningen.
(6) Cijfers 30/06/09 aangepast: resultaten op financiële instrumenten werden vanaf 31/12/09 niet meer als niet-courant beschouwd.
(7) Liquiditeit = vlottende activa / kortlopende verplichtingen.
(8) Solvabiliteit = eigen vermogen (aandeel van de Groep + minderheidsbelangen) / balanstotaal.
(9) Gearing = netto financiële schuld / eigen vermogen (aandeel van de Groep + minderheidsbelangen).
(10) Joint ventures proportioneel meegerekend.
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GECONSOLIDEERDE KERNCIJFERS PER DIVISIE
PRINTED MEDIA
% evol.

in 1.000 EUR

30/06/09

30/06/10

WINST- EN VERLIESREKENING
Omzet
Gecorrigeerde omzet (1)
EBITDA (Operationele cashflow) (2)

285.567
280.934
1.141

278.308
- 2,5%
278.308
- 0,9%
17.974 + 1475,3%

EBITDA marge

REBITDA (3)
REBITDA marge

EBIT (4)
EBIT marge

REBIT (5)

0,4%

6,5%

11.618

20.871

4,1%

7,5%

-14.654

10.332

-5,1%

3,7%

1.158
REBIT marge

Nettofinancieringskosten
Bedrijfsresultaat na nettofinancieringskosten
Courant bedrijfsresultaat na nettofinancieringskosten (6)
Belastingen op het resultaat
Aandeel in resultaat van ondernemingen met equitymethode

Nettoresultaat van de geconsolideerde ondernemingen
Toerekenbaar aan minderheidsbelangen
Toerekenbaar aan aandeelhouders van RMG
Nettoresultaat toerekenbaar aan aandeelhouders van RMG - marge

Courant nettoresultaat van de geconsolideerde ondernemingen (6)
Courant nettoresultaat van de geconsolideerde ondernemingen - marge (6)

+ 79,6%
+ 170,5%

13.702 + 1083,2%

0,4%

4,9%

-6.094
-20.748
-4.936
5.195

-686
9.646
13.016
-5.235

-49

-58

-15.602
-230
-15.372

4.353
397
3.956

-5,4%

1,4%

-3.294

7.397

-1,2%

2,7%

- 88,7%
+ 146,5%
+ 363,7%
+ 200,8%

+ 127,9%
+ 125,7%
+ 324,6%

AUDIOVISUELE MEDIA
30/06/09
30/06/10
% evol.

in 1.000 EUR
WINST- EN VERLIESREKENING
Omzet
Gecorrigeerde omzet (1)
EBITDA (Operationele cashflow) (2)

82.499
80.002
10.239
EBITDA marge

REBITDA (3)
REBITDA marge

EBIT (4)
EBIT marge

REBIT (5)
REBIT marge

Nettofinancieringskosten
Bedrijfsresultaat na nettofinancieringskosten
Courant bedrijfsresultaat na nettofinancieringskosten
Belastingen op het resultaat

Nettoresultaat van de geconsolideerde ondernemingen
Toerekenbaar aan minderheidsbelangen
Toerekenbaar aan aandeelhouders van RMG
Nettoresultaat toerekenbaar aan aandeelhouders van RMG - marge

Courant nettoresultaat van de geconsolideerde ondernemingen
Courant nettoresultaat van de geconsolideerde ondernemingen - marge

85.208
85.208
19.714

+ 3,3%
+ 6,5%
+ 92,5%

12,4%

23,1%

11.986

18.982

14,5%

22,3%

7.428

16.872

9,0%

19,8%

9.212

16.140

11,2%

18,9%

-422
7.006
8.790
-2.772

-340
16.532
15.800
-5.381

- 19,4%
+ 136,0%
+ 79,7%
+ 94,1%

4.234
-341
4.575

11.151
-9
11.160

+ 163,4%

5,5%

13,1%

5.640

10.668

6,8%

12,5%

+ 58,4%
+ 127,1%
+ 75,2%

+ 143,9%
+ 89,1%

(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 uitzonderlijke, éénmalige kosten.
(4) EBIT = bedrijfsresultaat
(5) REBIT = courant bedrijfsresultaat = EBIT + herstructureringskosten en uitzonderlijke, éénmalige kosten, afschrijvingen,
waardeverminderingen en voorzieningen.
(6) Cijfers 30/06/09 aangepast: resultaten op financiële instrumenten werden vanaf 31/12/09 niet meer als niet-courant beschouwd.
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