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“Vir Audax vir beatus est”
Alweer meer uitgegeven. Elk jaar lukt ons dat. Als eerste zin in een jaarverslag
lijkt dat wellicht wat vreemd. Maar uitgeven is een onderdeel van ons werkgebied.
Daarnaast distribueren we per week 3 miljoen tijdschriften, boeken, kranten
en strips via ons logistieke centrum in Gilze. En dat doen we met veel passie.
Hierbij proberen we natuurlijk zo min mogelijk uit te geven. Dat mag duidelijk zijn.
Audax is met haar werkmaatschappijen vervlochten in de bedrijfstak van
gedrukte media. Ons marktaandeel in de publieksbladen blijft groeien. Wij
importeren ook steeds meer boeken, strips en kranten. Wij adviseren de
verkooppunten bij de verkoop van mediaproducten, daarnaast verspreiden
wij mediaproducten in de breedste zin van het woord in Nederland en België,
verkopen wij aan de consument en verzorgen wij de advertentie-exploitatie.
De ambitie en strategie zijn daarbij duidelijk. Deze zijn ontleend aan het
gedachtegoed van de oprichter van Audax, de heer Jacques J.A.M. de Leeuw.
Hij heeft het fundament gelegd voor het Audax dat er nu staat. De bedrijfsnaam
is er zelfs aan ontleend. Vir Audax vir Beatus est. Ofwel: de stoutmoedige
leeft gelukkig.
Mensen maken een organisatie. Mensen zijn de motor. Mensen maken
Audax. Mensen van Audax staan om deze reden centraal in het jaarverslag
van Audax 2004. Een jaar waarin Audax zich stoutmoedig tot doel stelde haar
marktaandeel op het gebied van publieksbladen te vergroten, de import en
verspreiding van mediaproducten te intensiveren, nog meer te verkopen en het
verzorgen van advertentie-exploitatie verder uit te breiden. In dit jaarverslag
doet Audax verslag, stoutmoedig verslag.

03 Audax 2004

04 Audax 2004

2004

jaarverslag
Verslag van de Hoofddirectie
Meerjarenoverzicht
Werkmaatschappijen
Stafafdelingen
Jaarrekening
Sociaal jaarverslag

6
10
11
24
28
49

05 Audax 2004

CAREL BIKKERS

“Onze mensen zijn het
succes van Audax”
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Verslag van
de hoofddirectie
1

Audax, met vestigingen in Nederland en België, is een organisatie die zich in
de breedste zin van het woord bezighoudt met het uitgeven en verspreiden
van media en aanverwante producten.

Algemeen

ging terug naar een maandelijkse verschijning. Audax Media wist

Het jaar 2004 is gezien de omstandigheden in de markt voor

in het kerstrapport van Adformatie de eerste plaats te handhaven

Audax wederom een bevredigend jaar geweest. Daar waar de

in de categorie publieksbladen. Een brede kennis van en advisering

economische omstandigheden zwak waren en de branche het nog

in de mogelijke communicatiemiddelen wordt steeds belangrijker

steeds moeilijk heeft, wist Audax haar omzet op peil te houden op

en vormt de basis van de advertentieverkoop. Hierdoor is het

e 266 miljoen. Door enige margedruk op de handelsomzet en de

resultaat van dit onderdeel hoger dan vorig jaar geëindigd.

extra kosten als gevolg van omvangrijke omschakelingen in de
totale logistiek, heeft het bedrijfsresultaat niet het niveau van

Het cluster Groothandels stond dit jaar in het teken van de ontwik-

2003 gehaald, maar ligt het nog altijd boven het jaar 2002 en ook

keling van nieuwe omzetten, nieuwe markten en een nieuw

boven de jaren daarvoor. Het netto resultaat ligt 15,9% lager dan

logistiek systeem. Het aantal verkooppunten werd zowel in

voorgaand jaar en komt uit op e 10,5 miljoen.

Nederland als in België sterk uitgebreid (naar circa 14.000),

Dit jaar is nog duidelijker zichtbaar geworden, dat een te groot

waardoor wij voor onze opdrachtgevers nog optimaler kunnen

gedeelte van de kosten geen gelijke tred houdt met de omzet; bij

distribueren. Naast een nieuw logistiek systeem, werd de verwerking

een geringe omzetstijging komt hiermee het resultaat onder druk

van de retour genomen tijdschriften ook volledig geautomatiseerd

te staan. Automatische stijgingen in de lonen en salarissen zijn

en werd de controle daarop sterk verbeterd. De nieuwe retour-

hier in hoge mate debet aan en dienen daarom meer flexibel

verwerkingsmachines herkennen het tijdschrift met behulp van 3

gemaakt te worden, teneinde ook op de langere termijn de

camera’s op basis van de omslag of de EAN-code. Bij Betapress

continuïteit van de onderneming veilig te stellen. Dit ondersteunt

stond de uitzet onder druk. Met name uitgevers van partworks

ook het streven om voor de medewerkers – de belangrijkste asset

stelden nieuwe lanceringen uit. Daarnaast zagen de uitgevers van

van Audax – het 5% winstrecht en de overige secundaire arbeids-

zogenaamde advertentiebladen ondanks de prijsverlaging die zij

voorwaarden op niveau te houden.

doorgevoerd hebben, hun verkopen teruglopen als gevolg van
een verschuiving naar het Internet. Van Ditmar Boeken breidde

Per bedrijf

haar omzet in Nederlandse boeken uit. Daarnaast werpt de

Bij Audax Publishing binnen het Uitgeverscluster, bleven de

samenwerking met een Engelse en Amerikaanse groothandel zijn

advertentieomzetten op het niveau van 2003 en was op de lezers-

vruchten af. Het assortiment van deze partners is voor de gehele

markt een lichte omzetteruggang waar te nemen. Een revitalisering-

Nederlandse boekhandel nu via www.vanditmar.nl beschikbaar.

project van Aktueel is reeds opgestart en naast Aktueel is Rits in

Imapress heeft haar distributie in Wallonië het afgelopen jaar

de markt gezet. Weekend had last van negatieve publiciteit rondom

sterk kunnen

gossip, veroorzaakt door andere bladen uit het segment. HP/De

uitgevers via Imapress gaan verspreiden. De logistiek werd naar

Tijd kon de piek van 2003 (Oranjebitter) niet evenaren en Glossy

Gilze overgebracht om deze groei verder te kunnen ondersteunen

uitbreiden. Hierdoor zijn ook meer buitenlandse

07 Audax 2004

en uit te breiden. Van Gelderen wist haar omzet op niveau te houden.

geïnvesteerd in met name automatisering en mechanisering.

Zij introduceerde in 2004 het “Printing on Demand”, waarbij kranten

De investeringsbegroting voor 2005 bedraagt e 7,2 miljoen.

op verzoek op A3 formaat kunnen worden afgedrukt en geleverd.

De kaspositie en de te verwachten cashflow geven voldoende

Van Gelderen Inflight wist op Schiphol haar resultaat te verbeteren

ruimte voor het verwezenlijken van deze plannen.

ten opzichte van vorig jaar door omzet op Schiphol zelf in de vorm van
verschillende Gate Services en de belevering van Grab & Fly winkels.

Medewerkers
Het aantal medewerkers nam in het boekjaar toe met 20,0 FTE

AKO, behorend tot het Retail cluster, kon de vruchten plukken van

naar 1.074,4 FTE. Het percentage flex-inzet steeg van 13,2%

de verbeteringen in de organisatie en automatisering van de afge-

naar 15,7%. Het ziekteverzuim bleef nagenoeg gelijk en kwam uit

lopen jaren. Nieuwe points-of-sale – aangesloten op een landelijk

op een percentage van 4,3 (2003: 4,2%). De uitstroom van mede-

Intranet – zorgen voor een nog betere begeleiding vanuit het

werkers in 2004 is 13% en daarmee gelijk aan het percentage

hoofdkantoor. Het resultaat werd substantieel verbeterd ten

van 2003.

opzichte van 2003. De uitbreiding van het aantal winkels had een
goede bijdrage in de resultaatstijging, maar ook werden nieuwe

Strategie

omzetgroepen, zoals zoetwaren en kansspelen, aan de traditionele

De strategie van Audax blijft gericht op een verdere versteviging

boeken, tijdschriften en tabak toegevoegd.

van haar marktaandeel over de gehele breedte van het bedrijf en
op het behouden van continuïteit en haar zelfstandigheid. Binnen

Het logistieke bedrijf Media Logistics heeft in 2004 de implementatie

deze doelstellingen nemen de medewerkers van Audax een

van het geautomatiseerde picksysteem afgerond en wist zijn omzet

belangrijke plaats in. Het gezamenlijk ondernemen blijft erop

voor niet-Audax bedrijven verder uit te breiden. Ondanks de in 2004

gericht onze medewerkers en bedrijfsmiddelen optimaal in te zetten,

explosief gestegen brandstofprijzen wist zij haar resultaat op peil

waarbij een goed sociaal klimaat een belangrijke randvoorwaarde

te houden. Het leasebedrijf ARL boekte weer een hogere resultaat-

vormt. Het lage ziekteverzuimpercentage is een indicatie dat

bijdrage, ondanks een lager aantal auto’s. Het automatiserings-

Audax in deze opzet slaagt. Voortdurend waken over efficiency

bedrijf Audax A&I kon als gevolg van de investeringen van vorig

door eenieder maakt het gehele bedrijf voldoende slagvaardig om

jaar omvangrijke verlagingen in haar kostenstructuur doorvoeren.

nieuwe omzetten in te passen.

Financieel

Vooruitzichten

Het bedrijfsresultaat daalde van e 19.339K in 2003 met e 3.152K

Voor 2005 wordt een resultaat verwacht, dat op het niveau ligt

naar een bedrijfsresultaat van e 16.187K in 2004, hetgeen neer-

van het verslagjaar. De nieuwe omzetgroepen en markten zullen

komt op een daling van 16,3%. De netto omzet bleef gelijk aan

in 2005 verder uitgebouwd moeten worden. Kosten dienen hierbij

het niveau van 2003.

gecontroleerd te worden en verdere efficiency maatregelen dienen

De EBITDA kwam voor 2004 uit op e 22.255K (2003: e 24.280K).

ingevoerd te worden. Het economisch herstel dient zich op de

Het resultaat na belastingen daalde met 15,9% van e 12.471K in

korte termijn naar verwachting nog niet aan en daarom is alertheid

2003 naar e 10.482K in 2004. In 2004 is een bedrag van e 782K,

op de kosten van het allergrootste belang. De investeringen in de

zijnde het 5% winstrecht ten behoeve van de medewerkers, in

logistiek moeten in 2005 hun vruchten gaan afwerpen. De uitdagingen

mindering op het resultaat gebracht. De daling van het bedrijfs-

voor 2005 zijn niet gering en staan geheel in het kader van een

resultaat werd met name veroorzaakt door een lagere marge

verdere versteviging van het resultaat.

op de handelsomzet en extra kosten. De bedrijfslasten stegen
procentueel met 1,2%.

Carel Bikkers MSc

De cashflow kwam als gevolg van bovenstaande ontwikkelingen

Voorzitter Hoofddirectie

uit op e 16.550K (2003: e 17.412K). Deze werd aangewend voor
investeringen en dividend. In het afgelopen jaar werd e 8,8 miljoen
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Gilze, 28 februari 2005

Het Audax Management Team:
v.l.n.r. Carel Bikkers, Peter Nugter,
Nico van Zetten, Peter van Dongen,
Patrick Jansen, Erik Klijnsmit
en Peter Brouwer
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Meerjarenoverzicht

2

(in duizenden euro)
2004

2003

2002

2001

2000

Netto omzet

265.844

265.866

249.624

238.138

223.751

Bruto marge

112.308

110.552

103.867

95.437

86.539

Bedrijfsresultaat

16.187

19.339

15.633

8.524

3.801

Resultaat na belastingen

10.482

12.471

11.004

7.363

5.962

6.068

4.941

5.150

6.035

5.575

16.550

17.412

16.154

13.398

11.537

8.418

9.327

3.911

3.790

7.715

13.463

12.918

12.918

12.714

12.157

1.140

1.159

1.126

1.124

1.109

6,09%

7,27%

6,26%

3,58%

1,70%

Afschrijvingen
Cash-flow
Netto investeringen in
(im)materiële vaste activa
Vermogen ultimo
Aantal medewerkers in
vaste dienst
Return on sales

300

24
265.844

7,27% 265.866

22
20

238.138

249.624
6,26%

250

223.751

18

6,09%

200

16
14

150

12

3,58%

10

100

8
6

1,70%

50

4
2

3.801

8.524

15.633

19.339

16.187

0

0
2000

2001

Bedrijfsresultaat
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2002
Netto omzet

2003

2004
ROS

Imapress
3 Werkmaatschappijen
Van Ditmar
Van Gelderen
AKO
Audax Publishing
Media Logistics
ARL
Betapress
Audax Media
De werkmaatschappijen onder de paraplu van Audax
zijn vervlochten door de bedrijfskolom van de gedrukte
media. Werkmaatschappijen in Nederland en België,
die zich toeleggen op het uitgeven en verspreiden
van media en aanverwante producten in de breedste
zin van het woord.

De verschillende disciplines uit deze bedrijfskolom
zijn ondergebracht in een viertal kernen; Detailhandel,
Groothandels, Uitgeverijen en Dienstverlening. Iedere
kern kent haar eigen specifieke werkgebied, met een
eigen visie en strategie. Binnen alle werkmaatschappijen
vindt u zeker een sterke drang naar onafhankelijkheid,
veel durf en vakmanschap terug. Kenmerken die
essentieel zijn voor het succes van Audax.
De volgende pagina's nemen u mee op een vlucht
langs de verschillende disciplines en processen.
Disciplines en processen waarin mensen centraal
staan. Vanuit een hechte organisatie.
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De leukste
AKO

leeswinkel
van Nederland.

AKO staat voor de verkoop van boeken, tijdschriften en kranten; rechtstreeks aan de consument. AKO is al meer dan
125 jaar actief op dit gebied. Met op dit moment ruim 80 vestigingen op toonaangevende locaties zoals Schiphol, NS-stations en A1 locaties in bekende winkelstraten van Nederland. Naast de eigen winkels, kent AKO ook een klantenkring
van zo'n 150 detaillisten, die hun assortiment - of een gedeelte daarvan - via AKO betrekken.

Gedurende deze 125 jaar - waarvan meer dan 75 jaar op Schiphol - is het niet alleen bij boeken, tijdschriften en kranten
gebleven. Tegenwoordig kennen de winkels een ruim assortiment, dat óók bestaat uit kantoor- en schrijfwaren en
multimediaproducten. Sinds enkele jaren verkoopt AKO daarnaast ook gemaksproducten; denk hierbij aan artikelen als
tabak, waardepapieren en diverse loterijen.

De resultaten van AKO over 2004 zijn voor een groot deel terug te voeren op de inspanningen van de voorgaande jaren.
Deze inspanningen, in combinatie met een verbetering van het aanleverproces van goederen aan de winkels en een
aantal significante aanpassingen in de winkelorganisatie, hebben ertoe bijgedragen dat AKO de nummer één blijft qua
groei en innovatie. Een streven dat wij ook voor de toekomst ambiëren.
Eén van deze aanpassingen is de optimalisering van processen in de winkels. Het afgelopen jaar stond in het teken van
winkelautomatisering en informatisering. Zo werden alle kassasystemen vervangen en is het intranet, dat de verschillende
vestigingen met het hoofdkantoor in direct contact brengt, operationeel geworden. Door deze aanpassingen is het hoofdkantoor van AKO in staat om de winkels op de voet te volgen en via korte lijnen te informeren.
Deze verbeteringen hebben bijgedragen aan een sterke kostenbeheersing binnen de AKO-organisatie. Deze kostenbeheersing en de omzetgroei - welke uniek is voor de branche - hebben samen bijgedragen aan een bijzonder positief
resultaat in 2004.
Wij verwelkomen u graag in een van de 80 winkels of op www.ako.nl •

12 Audax 2004

4

Detailhandel

Het jaar 2004 heeft zich ook gekenmerkt door positieve
ontwikkelingen op Schiphol. Zo werden daar drie
nieuwe verkooppunten op absolute toplocaties binnen
de luchthaven geopend, hetgeen het totaal aantal
winkels van AKO op Schiphol op maar liefst 12 brengt.
Met name door investeringen in de nieuwe Lounge 1 is
AKO in staat geweest haar omzet op Schiphol sterk te
laten groeien.
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Groothandels

BETAPRESS
“OP WEG NAAR
UW GOUDEN

In het afge-

PARTNER IN SALES

lopen jaar ver-

stevigde Betapress haar distributiepositie
op de retailmarkt door een uitbreiding van

Het jaar 2004 was voor de

De kwaliteit van de administratieve afhandeling wordt ons inziens nu maximaal

gedrukte media in Nederland een
zeer turbulent jaar. Consumenten-

gewaarborgd door een volledig geautomatiseerde controle op de goederenbeweging.

8.500 verkooppunten naar ruim 10.000
verkooppunten. Binnen de diverse afzet-

bestedingen stonden fors onder

kanalen werd de relatie met retailers
verder verstevigd door een intensieve
samenwerking op het gebied van markt-

druk. Stijgende olie- en benzineprijzen, maar ook de invoering van

onderzoek, categorieontwikkeling, schappenplannen en succesvolle promotionele
activiteiten.

Onze

zakelijke

relaties

oorlog tussen de grote supermarktketens hadden grote gevolgen

SHOPPING

afdeling Abonnementen Services en de
distributie van mediaproducten voor de

de gemakken van “One stop shopping”.
De uitgever krijgt door deze integratie

verspreiding

van

de

losse

verkoop,

abonnementenbeheer, export als ook over

voor de diverse afzetkanalen van
de gedrukte media en de daarbij

laten een positieve trend zien binnen de
productgroep Nederlandse tijdschriften.

de integratie van de

nu via één afdeling informatie over de

“De Gouden Partner Award 2004”.

De ontwikkelingen van de laatste jaren

ONE STOP

losse verkoop. Dit concept biedt de uitgever

de nieuwe tabakswet en de prijzen-

bekrachtigden onze vooraanstaande positie
op dit gebied middels de toekenning van

Centraal dit jaar stond

de leesportefeuille, waardoor vanzelfsprekend
een efficiëntere communicatie ontstaat.
Als gevolg hiervan is Betapress in staat

aangesloten winkels.

Dat de consument zijn hand echter stevig

gebleken haar uitgevers een nog betere
service

te

verlenen.

Tevens

heeft

op de knip hield was vooral te merken bij de “verzamelwerken”.

Betapress haar positie op de markt van de import van buitenlandse

Daarnaast stond ook de omzet van advertentiebladen onder druk.

tijdschriften verder geoptimaliseerd.

Dit mede als gevolg van de toegenomen concurrentie van andere
media, met name internet.

In 2004 is opnieuw een groot aantal nieuwe tijdschriften
succesvol door uitgevers samen met de kennis en expertise van

De in 2004 doorgevoerde aanpassingen van onze logistieke en

Betapress in de markt gelanceerd. Het succes van deze nieuwe

administratieve dienstverlening zijn door onze relaties als zeer

introducties bevestigt ons vertrouwen in de gedrukte media.

positief ontvangen. Ze stellen de ondernemer immers in de
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gelegenheid om vergaande efficiency te realiseren. Het rendement

De grootste en meest succesvolle lancering van het afgelopen

op de gedrukte media zal hierdoor fors gaan verbeteren.

jaar, zonder daarmee alle overigen te kort te doen, is zonder

HET BESTE RESULTAAT.”
twijfel de titel "Quest" geweest (Lancering van het jaar 2004 -

van kratten door robots; het volledig automatisch ontstapelen van

Tijdschriftengala 2004). Deze succestitel verkocht vanaf de start

kratten vanaf de pallet door robots tot het openen van het krat en

ruim 95%. Daarmee is dit tijdschrift in de mannendoelgroep niet

het doorvoeren van het krat naar de 12 werkstations op de afde-

meer weg te denken uit het tijdschriftenschap.

ling retouren en de afvoer van kratten van de retourafdeling naar
de afdeling inpak door lopende banden.

Betapress heeft in 2004 een forse stap gezet in de optimalisering
van haar logistieke processen, waarbij de uitgangspunten

In bovengenoemde infrastructuur is ook een krattenidentificatie-

(betrouwbaarheid, beheersbaarheid en kostenbeheersing) volledig

systeem opgenomen, waarmee het krat gedurende het hele

waargemaakt zijn. Tevens biedt de huidige infrastructuur meer

logistieke proces gevolgd wordt. Hierbij is het mogelijk om het krat

dan voldoende mogelijkheden om ook in de toekomst innovaties

aan de klant te koppelen en te ontkoppelen.

en veranderingen door te voeren. En in de toekomst op weg te
gaan naar het beste resultaat!

Tegelijk met de ingebruikname van het krat is een start gemaakt
met het ombouwen van de afdeling waar de retourgezonden

NIEUW LOGISTIEK

Niet minder dan 150.000 rood-blauwe

tijdschriften worden verwerkt: de retourafdeling. Hiertoe zijn

CONCEPT

kratten heeft Betapress ingezet binnen

12 verwerkingsmachines aangekocht en geïnstalleerd. Deze

haar bedrijfsprocessen. Een krat vervoert de heengaande en retour-

machines herkennen het retourgezonden tijdschrift op basis van

komende goederenstroom van mediaproducten tussen Betapress

de EAN-code of de omslag met behulp van 3 camera's.

en de retailer. De invoering van deze kratten heeft een enorme
impact op het gehele logistieke traject. Deze verandering raakt

Inmiddels wordt tevens de volledige distributie voor het zuster-

bijna iedere werkmaatschappij van Audax: de afdelingen inpak en

bedrijf Imapress uitgevoerd vanuit het logistieke centrum in Gilze.

retouren bij Betapress en de verzending bij Media Logistics. Maar ook

Medio 2005 zal de retourverwerking van Imapress op identieke

onze ruim 80 AKO winkels en de 10.000 klanten van Betapress

wijze - met het krattensysteem - gaan plaatsvinden.

krijgen deze kratten geleverd.
Naast het logistieke proces heeft Betapress in 2004 “SAP FI” en
Ten behoeve van de ingebruikname van de kratten zijn twee

de “Material Management module” van SAP geïmplementeerd en

inpaklijnen voor de tijdschriften geoptimaliseerd door hun

in gebruik genomen. Door deze implementatie is de toegang

capaciteit uit te breiden en ze geschikt te maken voor de ver-

tot en het gebruik van financiële data in hoge mate verbeterd.

werking van kratten. Om de logistieke processen tussen de inpak-

De

en retourafdeling goed op elkaar aan te laten sluiten, hebben forse

administratie en de administraties van onze zakelijke relaties

wijzigingen in de infrastructuur plaatsgevonden. Deze lopen

maken de afwikkeling van een complex inkoopproces gemakkelijker

uiteen van het direct na het inpakproces automatisch stapelen

en beter controleerbaar.

betere

aansluitmogelijkheden

tussen

onze

financiële

invoering van kratten
heeft enorme
impact
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Groothandels

VAN
GELDEREN
“Belangrijke speler in
buitenlandse dagbladen
en opinietijdschriften.”
VAN

Met een assortiment van ruim 250

GELDEREN

buitenlandse dag- en zondagsbladen

VAN GELDEREN

Bij Van Gelderen Inflight worden

INFLIGHT

dagelijks ruim 50.000 kranten en tijd-

en (opinie) tijdschriften uit 30 verschillende landen, mag Van

schriften verwerkt tot handzame pakketten ten behoeve van

Gelderen zich een belangrijke speler in dit segment noemen.

luchtvaartmaatschappijen op Schiphol. Per vlucht worden de

Vrijwel alle buitenlandse dagbladen zoals The Financial Times,

juiste assortimenten samengesteld aan de hand van type vlieg-

Wall Street Journal Europe, International Herald Tribune, The Sunday

tuig, aantal en nationaliteit van de passagiers. Het betreft hier

Times en vele anderen worden op de dag van verschijning, en

binnen- en buitenlandse titels waaronder De Telegraaf, De Volks-

dat 7 dagen per week, gedistribueerd tezamen met welbekende

krant, Financial Times en International Herald Tribune. Dagelijks,

internationale opinietijdschriften zoals; Time, Newsweek en The

7 dagen per week en bijna 24 uur per dag, zijn onze medewer-

Economist. De levering vindt dagelijks plaats. Bovendien verzorgt

kers actief op Schiphol en verzorgen daar onder meer de “gate

Van Gelderen in Nederland de abonnementen van alle door haar

service” voor British Airways. In speciaal daartoe ontworpen

geïmporteerde titels, die dagelijks, aan huis of op kantoor, op de

mobiele displays worden kranten aangeboden in de “gate” nadat

dag van verschijning bezorgd worden.

de boarding pass in ontvangst is genomen.

In het afgelopen jaar heeft Van Gelderen de volledige verzorging

Ook bij Van Gelderen Inflight heeft “Printing on Demand” haar

van abonnementen op buitenlandse dagbladen op zich genomen

intrede gedaan. Voor de intercontinentale vluchten worden titels als

voor diverse bedrijven. Ook volgt Van Gelderen de moderne

The New York Times en de Miami Herald al aan de passagiers

technieken zoals “Printing on Demand” op de voet. Door dit

verstrekt nog voordat ze in Amerika in de losse verkoop zijn

systeem bestaat de mogelijkheid kranten uit de hele wereld op A3

verschenen. Nieuw op Schiphol zijn de zogenaamde Grab&Fly

formaat lokaal af te drukken. Het betreft hier dagbladen die niet in

locaties. Dit zijn verkooppunten waar de passagier, die met een low

de originele vorm kunnen worden geïmporteerd. Hierdoor heeft

cost carrier vliegt, nog snel een broodje en een kop koffie kan

Van Gelderen nog eens ruim 160 aan de reeds bestaande 250

bemachtigen. Ook hier zorgen de medewerkers van Van Gelderen

titels toegevoegd.

Inflight voor een uitgekiend assortiment kranten en tijdschriften dat
praktisch elk uur wordt aangevuld om teleurstelling te voorkomen.
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N

IMAPRESS
“Buitenlandse titels

toegenomen met 25%”
Nadat Imapress in 2003 een sterke groei heeft gekend, is zij er in

Imapress verzorgt de import, marketing en distributie van onder

2004 in geslaagd haar positie op de Belgische markt wederom aan-

meer tijdschriften, strips, kinderboeken en partworks voor de

merkelijk te versterken. Het assortiment aan Frans-, Duits- en

gehele Belgische markt. Centraal staat hierbij het uitgekiende

Engelstalige titels van Imapress is toegenomen met maar liefst

servicepakket. Als schakel tussen uitgevers en retailers en

25%, terwijl het aantal klanten in Wallonië is toegenomen met

rekening houdend met de individuele omstandigheden, worden

maar liefst 40%. Imapress heeft het afgelopen jaar geïnvesteerd in

promotieactiviteiten “op maat” ontwikkeld. Dat geeft Imapress -

het professionaliseren van de logistieke organisatie om klaar te zijn

als schakel tussen uitgevers en retailers - een duidelijke meer-

voor toekomstige ontwikkelingen en gaat hier natuurlijk ook in

waarde.

2005 mee door.
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Groothandels

VAN
DITMAR
“De handelspartner
als het gaat om
boeken en strips.’’
Van Ditmar heeft zich zeker gevestigd als de handelspartner

en voor de toekomst, een verruiming van het aanbod en dus van

binnen de branche als het gaat om boeken en strips. Door de

de omzet.

jaren heen heeft zij zich gespecialiseerd in de inkoop, marketing,
verkoop en distributie van Engelse boeken en strips.

Het assortiment strips is dit jaar verder gegroeid en bevat buitenlandse toptitels als Asterix en Lucky Luke en Nederlandse toppers

Van Ditmar onderhoudt sinds jaren uitstekende contacten met

als Agent 327 en Franka. Met een verhoogde uitzet en een

Engelse en Amerikaanse uitgevers voor wie zij de Nederlandse

dit jaar verder uitgebreide buitendienst bedient Van Ditmar de

markt bedient. Van Ditmar is voor de boekhandel veelal de enige

speciale stripwinkels, de boekhandel en overige verkoopkanalen.

handelspartner als het gaat om leveringen van Engelse boeken.

De vorig jaar verworven positie werd dit jaar verder versterkt op

Het assortiment is breed en varieert van literatuur tot spanning en

dit gebied.

van managementboek tot reisgids.
Sinds 2003 zijn ook Nederlandse boeken aan het assortiment
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Ondanks de economische malaise van het afgelopen jaar heeft

toegevoegd. Inmiddels kent Van Ditmar een samenwerkingsrelatie

Van Ditmar wederom maar liefst 1 miljoen boeken geleverd

met bijna alle gevestigde Nederlandse uitgevers. In 2004 zijn de

aan de (boek)handel. Dit succes vloeit voort uit de goede

leveringen aan de boekhandel op gang gekomen. De marketing

samenwerking met onze partners, uitgevers en boekhandels, met

en distributie richting het niet-boekhandelskanaal is exponentieel

wie vele verkoopacties zijn ontwikkeld en uitgevoerd. Van Ditmar

gegroeid dankzij de werving van nieuwe klanten binnen het

is en blijft absoluut marktleider in dit segment en het zal dan ook

food/non-foodkanaal. Ten behoeve van het Nederlandse segment

geen verbazing wekken dat zij voor alle buitenlandse uitgevers

boeken is de buitendienst in 2004 uitgebreid om de boekhandel

een top 5 klant is. Een belangrijke stap in 2004 was het aangaan

en het food/non-foodkanaal nog beter te bedienen. Met gepaste

van de samenwerking met de grootste Engelse groothandel in

trots mag gemeld worden dat zeker binnen het food/non-food-

boeken. Hierdoor is het assortiment Engelstalig verder uitgebreid

kanaal Van Ditmar een speler van naam en faam is geworden.

en ook via www.vanditmar.nl beschikbaar. Dit betekende in 2004

Een absolute basis voor verdere sterke doorgroei!

de handelspartner
binnen de branche
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Uitgeverijen

6

De markt voor publiekstijdschriften is volop in beweging. Veel initiatieven zien het levenslicht, maar slechts
enkele nieuwe titels hebben daadwerkelijk bestaansrecht. In deze verdringingsmarkt weet Audax Publishing
haar sterke positie te handhaven en zelfs verder uit te bouwen. Prioriteit is het huidige titelpakket verder te
optimaliseren. Vorm, inhoud en positionering worden in combinatie met lezersmarketing steeds belangrijker.
Verder bouwen aan een sterke lezer- en bladbinding is daarbij een vereiste. Daarnaast is ook de intensieve
samenwerking met zusterbedrijf Audax Media steeds belangrijker geworden. Marketing, redactie en
sales vormen een drie-eenheid en versterken elkaar waar mogelijk.

PUBLISHING
“ Optimaliseren van het
AUDAX PUBLISHING

De uitgaven van Audax Publishing

Candlelight mogen zich nog steeds verheugen op een trouwe

werden in 2004 geconfronteerd met

groep lezers.

de komst van nieuwe concurrerende titels. Met name in de
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segmenten van Avantgarde en Glossy is de concurrentie

Het jaar 2005, wordt een jaar vol uitdagingen voor Audax

zwaarder geworden. Er zijn meer titels verschenen terwijl de

Publishing. HP/De Tijd krijgt naar alle waarschijnlijkheid een

totale groep lezers niet is toegenomen. Desondanks heeft

nieuwe concurrent in het opiniebladensegment, Aktueel is gerevi-

Avantgarde haar marktaandeel kunnen behouden. De formule is

taliseerd en heeft als opdracht een groter marktaandeel in het

verder aangescherpt en er is gekozen voor een vaste aantrekke-

segment mannenbladen te veroveren. Het uiterst succesvolle

lijke prijs in combinatie met diverse specials. Glossy is van een

vrouwenweekblad Vriendin is inmiddels uitgegroeid tot het derde

14-daagse weer terug naar een vierwekelijkse verschijning en er

vrouwenweekblad van Nederland en moet die positie verder

is geïnvesteerd in meer pagina’s en in een luxere omslag.

versterken. Achter de schermen is ook hard gewerkt aan Weekend.

Het tijdschrift Vriendin heeft haar marktpositie in het hectische

Een bijstelling van de redactionele formule ligt klaar om in

segment van de vrouwenweekbladen goed kunnen verdedigen en

combinatie met het 30-jarig bestaan te worden ingezet. Rekening

heeft de abonnee aantallen sterk zien groeien. Het meidenblad

houdende met de verder toenemende concurrentie en de strijd op

Girlz! heeft in 2004 weer een aanzienlijke stijging - 11% hogere

het schap zijn verder voor alle titels realistische prognoses

betaalde kernoplage - laten zien op de lezersmarkt en verwacht

gemaakt. Met de aanwezige creativiteit, kennis en know-how

een verdere groei in 2005. De titels Mijn Geheim en Intiem en ook

verwacht Audax Publishing de stoutmoedige doelstellingen te

de romantische pockets en historische romans onder de titel

gaan halen.

titelpakket”
AUDAX MEDIA

Audax Media heeft zich gespecialiseerd

kan worden afgerekend op basis van het gerealiseerde nummer-

in de advertentiewerving voor eigen

bereik en de gerealiseerde advertentietrefkans. Het Reclame Reactie

Audax-titels én voor die van andere uitgevers. Advies en dienst-

Onderzoek (RRO) geeft inzicht in de reclameverwerking; in hoeverre

verlening nemen daarbij een belangrijke plaats in. Gedurende de

leidt het gerealiseerde nummerbereik tot reclamebereik en worden

jarenlange praktijk is een gedegen kennis opgebouwd van de

de verschillende onderdelen (product, merk, propositie) van een

bestwerkende media- en middeleninzet voor product- en marktcom-

advertentie gerealiseerd. Tenslotte het Effectonderzoek; dit wordt

binaties in zowel de business-to-business als in de consumentenmarkt.

op verzoek van adverteerders uitgevoerd en geeft inzicht in de

Door deze kennis zijn adverteerders verzekerd van optimaal advies.

reclamewerking.

Audax Media maakt zich sterk om de accountability in print te

hoeverre de beoogde communicatiedoelstellingen zijn gehaald in

verbeteren teneinde een adverteerder Return-On-Investment te

termen van reclameherinnering; het effect op de gradaties van

kunnen bieden. Onderstaand enkele voorbeelden. Allereerst het

bekendheid en voorkeur en de status van de breinpositie.

Van

een

campagne

wordt

aangegeven

in

Continu BereiksOnderzoek (CBO). Dit onderzoek geeft voor elke
uitgave het gerealiseerde nummerbereik en is qua methodiek

Mede door de inspanningen van Audax Media op het gebied van

vergelijkbaar met het Continu Kijk Onderzoek (CKO). Het Lees-

accountability heeft Audax Media in 2004, reeds voor het derde jaar

Kansscore Onderzoek (LKO) biedt gedetailleerde gegevens om de

achter elkaar de hoogste waardering bij de publieksbladenuitgevers

bladformule te optimaliseren; de lezersmarkt optimaal aan te sturen

gekregen. (bron: Adformatie Kerstrapport 2004)

en om adverteerders de advertentietrefkans van de geplaatste
advertentie aan te geven. Met het IRP-model voor tariefdifferentiatie
2121Audax
Audax
2004
2004
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Dienstverlening

Media Logistics is de logistieke spil van Audax. Media Logistics is gespecialiseerd in het totale traject van fysieke
distributie. Van opslag tot transport en fulfilment. Deze dienstverlening verricht Media Logistics in opdracht van
Audax-bedrijven en van derden. Dat Media Logistics steeds interessanter wordt voor derden is gebleken uit de
nieuwe klanten die diverse onderdelen van de fysieke distributie bij haar hebben ondergebracht. Media Logistics
beheerst de gehele keten, zodat volledige optimalisatie wordt bereikt en diensten tegen een scherp tarief aangeboden
kunnen worden.

MEDIA
LOGISTICS
De logistieke spil van Audax
Het jaar 2004 stond bij Media Logistics in het teken van vernieuw-

Vorig jaar is reeds gestart met de boekendistributie in kratten voor

ing, professionalisering en uitbreiding van haar dienstverlening.

AKO. Na een zeer kort implementatietraject, worden inmiddels

Het internationaal netwerk is uitgebreid met een aantal klanten

alle goederen van de zusterbedrijven AKO en Betapress in deze

en heeft bijgedragen aan de omzet. De mechanisatie en automa-

kratten gedistribueerd. Dit project wordt in 2005 verder uitgerold.

tisering van het orderpickproces (project HOOP) is begin 2004

In een maatschappij waar alles draait om snelheid, efficiency en

geïmplementeerd en na een traject van “finetuning” werd binnen

kwaliteit ondervinden steeds meer bedrijven moeilijkheden op het

een halfjaar een efficiency van nagenoeg 100% bereikt. De uitrol

logistieke vlak. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan het

van dit project heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de

logistieke traject. Daarnaast spelen ook externe factoren een rol.

verdere verbetering van kwaliteit en professionaliteit in de dienstverlening van Media Logistics.
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ARL

EFFICIËNTIE EN SERVICEGRAAD
HOOG IN HET VAANDEL
ARL is de autoleasemaatschappij van Audax. Zij richt zich voor-

Vanuit het kantoor in Gilze worden de inkoop, de verkoop, het

namelijk

Nederlandse

onderhoud en de financiering van het wagenpark verzorgd. Daar-

en Belgische Audax-bedrijven en aan Audax gerelateerde

naast verzorgt en beheert ARL de mobiele telefonie van de

bedrijven. Het doel van ARL is duidelijk. ARL heeft ten doel het

Nederlandse Audax-bedrijven. Door verbeterde voorwaarden en

ter beschikking stellen van auto's en het geven van ondersteu-

condities met de diverse leveranciers kon ARL in 2004 nog beter

ning tegen de laagst mogelijke kosten en de hoogst mogelijke

inspelen op de wensen van haar klanten.

op

het

leasen

van

auto's

aan

servicegraad.
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“Continue ondersteuning

werkmaats
AUDAX

Alle werkmaatschappijen van Audax maken

projectgerelateerde zaken wordt RAP tevens ingezet voor het

DIENSTEN

gebruik van Audax Diensten. Dit onderdeel

uitvoeren van onderzoeken voor en door de diverse werkmaat-

geeft de werkmaatschappijen continue onder-

schappijen. In 2004 werd onder andere research gedaan naar

steuning o.a. op het gebied van Personeel en Organisatie,

logistieke verbeteringen en verbeteringen voor de abonnemententak

Financiën en Administratie, Juridische zaken en Communicatie.

van Betapress. In 2004 heeft RAP het projectproces verder
gestandaardiseerd en meetinstrumenten ontwikkeld om het pro-

RAP

De

jongste

stafafdeling

Research, Analyse

&

jectproces inzichtelijker te maken. In 2005 zal RAP binnen Audax

Projecten - ook wel RAP genoemd - heeft als taak

verder professionaliseren, teneinde de kwaliteit, de kosten en de

het maken van analyses van de diverse processen binnen de

doorlooptijd nog beter te beheersen.

verschillende werkmaatschappijen, vernieuwingen - in de breedste
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zin van het woord - in deze processen voor de werkmaatschappijen

FACILITAIRE

Om het werkklimaat voor onze medewerkers

inzichtelijk te maken en deze vernieuwingen door te voeren in de

DIENST

te

optimaliseren

en

geoptimaliseerd

te

bestaande processen. Werkmaatschappijen worden hierdoor

houden, zijn de gebouwen en kantoren

ondersteund in het verwezenlijken van hun doelstellingen.

ook gedurende het jaar 2004 prima onderhouden. Tevens zijn

Denk hierbij voor het jaar 2004 aan logistieke projecten zoals de

diverse afdelingen verhuisd waardoor een efficiëntere bezetting

mechanisatie en automatisering van het orderpickproces (project

van kantoren werd gerealiseerd. Daarnaast ontvangen de werk-

HOOP), het overplaatsen van de logistiek van Imapress naar

maatschappijen iedere twee periodes een overzicht met diverse

het logistieke hart van Audax in Gilze en het uitrollen van het

verbruikgegevens zodat zij inzichtelijk krijgen wat binnen hun

Audax Logistiek Project (project ALP) voor Betapress. Naast

werkmaatschappij aan facilitaire kosten wordt gemaakt.

8

Stafafdelingen

aan de

chappijen
AUTOMATISERING

Na de succesvolle migratie van de

Voor het ontsluiten van de gegevens heeft Audax gekozen voor

& INFOMATISERING

software van de distributiesystemen

Business Objects Enterprise 6, waarmee reeds eerder ervaring

van een Bull omgeving naar een

binnen Audax A&I was opgedaan. Na een succesvolle implemen-

IBM mainframe omgeving binnen Audax heeft de afdeling A&I een

tatie bij Betapress, konden hierna ook voor de andere Audax-

veranderingsproces uitgevoerd voor het datawarehouse systeem

bedrijven de datawarehousesystemen worden opgezet.

van Audax. Aangezien het vorige datawarehouse niet langer de
hoeveelheid data optimaal kon verwerken tot tijdige analyses,

Audax is de eerste onderneming in de wereld die deze moderne

is A&I op zoek gegaan naar een nieuwe analyse-tool,

technieken gebruikt. De afdeling A&I heeft het genoegen gehad

die geïntegreerd kon worden in de bestaande Oracledatabase-

een presentatie te geven op de Gartner Group Conference in

omgeving. Het nieuwe datawarehouse moest sneller gegevens

Chicago. Na deze presentatie zochten diverse Europese bedrijven

kunnen verversen en in eigen beheer verder te ontwikkelen

contact met de afdeling A&I om ervaringen over deze nieuwe

zijn. De bouw heeft 1 jaar geduurd en is geheel in eigen beheer

tools uit te wisselen.

uitgevoerd. Momenteel wordt in het datawarehouse 3 jaar aan
gegevens voor Betapress opgeslagen.

Mede door deze succesvolle implementatie heeft Audax een
grote stap vooruit gemaakt in de informatievoorziening van haar
werkmaatschappijen en is Audax mede door de flexibiliteit van de
systemen voorbereid op de toekomst en expansie.
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GECONSOLIDEERDE BALANS
NA WINSTVERDELING (IN DUIZENDEN EURO)

31 DECEMBER 2004
VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

1.515
17.313
1.251
20.079

.980
15.498
3.990
20.468

11.133
32.290
19.879
63.302

11.732
30.634
24.689
67.055

83.381

87.523

27
.165
13.271
13.463

27
.165
12.726
12.918

KORTLOPENDE SCHULDEN

69.918

74.605

TOTAAL PASSIVA

83.381

87.523

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen

TOTAAL ACTIVA
GROEPSVERMOGEN
Aandelenkapitaal
Wettelijke reserves
Overige reserves
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31 DECEMBER 2003

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING
(IN DUIZENDEN EURO)

2004

%

2003

%

NETTO OMZET

265.844

100,0

265.866

100,0

Kosten van grond- en hulpstoffen
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Afschrijvingen op immateriële
en materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten

153.536
40.133
8.665

57,8
15,1
3,2

155.314
38.284
7.440

58,4
14,4
2,8

6.068
41.255

2,3
15,5

4.941
40.548

1,9
15,2

BEDRIJFSLASTEN

249.657

93,9

246.527

92,7

16.187

6,1

19.339

7,3

BEDRIJFSRESULTAAT
Rentebaten
Rentelasten

677
(181)

0,3
(0,1)

.903
. (98)

0,3
(0,0)

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

496

0,2

.805

0,3

16.683

6,3

20.144

7,6

(782)

(0,3)

(949)

(0,4)

(5.532)

(2,1)

(6.724)

(2,5)

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VOOR BELASTINGEN
Winstrecht derden
Belastingen resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening
Aandeel in resultaat van ondernemingen
waarin wordt deelgenomen
Resultaat na belastingen

113

0,0

0

0,0

10.482

3,9

12.471

4,7

Genoemde percentages zijn uitgedrukt
in procenten van de netto omzet.
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GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN KASSTROMEN
(IN DUIZENDEN EURO)

2004
KASSTROOM UIT
OPERATIONELE ACTIVITEITEN
Bedrijfsresultaat
AANPASSINGEN VOOR:
Afschrijvingen op immateriële
en materiële vaste activa
Mutatie handelsdebiteuren
Mutatie overige vorderingen en
overlopende activa
Mutatie voorraden
Mutatie handelscrediteuren
Mutatie overige schulden en
overlopende passiva

KASSTROOM UIT
OPERATIONELE ACTIVITEITEN
(transporteren)
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16.187

19.339

6.068

4.941

1.755

(2.449)

(3.411)
.599
(.303)

(.73)
(3.592)
4.248

(4.384)

(.813)

KASSTROOM UIT
BEDRIJFSOPERATIES
Ontvangen interest
Betaalde interest
Winstrecht derden
Winstbelasting

2003

(5.744)

(2.679)

16.511

21.601

. 77
6
(.181)
(.782)
(5.532)

. 03
9
(.98)
(.949)
(6.724)
(5.818)

(6.868)

10.693

14.733

2004
KASSTROOM UIT
OPERATIONELE ACTIVITEITEN

2003

10.693

14.733

(transport)

KASSTROOM UIT
INVESTERINGSACTIVITEITEN
Opbrengst deelnemingen
Investeringen in
financiële vaste activa
Desinvesteringen in
financiële vaste activa
Verstrekte leningen
Waardevermindering
financiële vaste activa
Investeringen in
(im)materiële vaste activa
Desinvesteringen
in materiële vaste activa

113

0

(448)

(52)

0
(490)

439
0

61

0

(8.835)

(9.595)

417

268
(9.182)

KASSTROOM UIT
FINANCIERINGSACTIVITEITEN
Aflossingen van verstrekte leningen
Uitgekeerd dividend

3.616
(9.937)

(8.940)

3.600
(10.800)
(6.321)

(7.200)

NETTO KASSTROOM

(4.810)

(1.407)

LIQUIDE MIDDELEN
BEGIN BOEKJAAR

24.689

26.096

LIQUIDE MIDDELEN
EINDE BOEKJAAR

19.879

24.689
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GRONDSLAGEN VOOR CONSOLIDATIE,
WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMENE GRONDSLAG
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat geschieden volgens een stelsel
gebaseerd op de historische verkrijgingsprijs. De activa en passiva zijn, tenzij anders vermeld,
gewaardeerd tegen nominale waarde.
De onderstaande waarderingsgrondslagen hebben zowel betrekking op de geconsolideerde alsook
op de vennootschappelijke jaarrekening.
CONSOLIDATIE
In de consolidatie zijn begrepen de groepsmaatschappijen waarin Audax direct of indirect minimaal de
helft zeggenschap heeft.
Integraal geconsolideerd zijn:
(kapitaaldeelname 100%)
Audax B.V., Gilze
Audax Publishing B.V., Amsterdam
Audax Media B.V., Amsterdam
Autopodium Media B.V., Amsterdam
Uitgeverij De Vrijbuiter B.V., Gilze (vanaf december 2004)
Betapress B.V., Gilze
Van Gelderen B.V., Gilze
Van Ditmar Boekenimport B.V., Amsterdam
Imapress N.V., Turnhout (België)
AKO B.V., Amsterdam
AKO Winkels B.V., Amsterdam
AKO N.S. B.V., Amsterdam
AKO Online B.V., Amsterdam
AKO CVP B.V., Amsterdam
AKO Schiphol B.V., Amsterdam
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Media Logistics B.V., Gilze
Autoreparatie- en Leasingmaatschappij ARL B.V., Gilze
Autoreparatie- en Leasingmaatschappij ARL België N.V., Turnhout (België)
Audax Diensten B.V., Gilze
Audax A&I B.V., Gilze
Verenigde Lektuur Bedrijven VLB B.V., Amsterdam
Nuss Vastgoed B.V., Amsterdam
Danklof B.V., Gilze
Fimli N.V., Turnhout (België)
Productie-, Verzend- en Opslagonderneming “PVO” B.V., Gilze (tot en met 2003)
Proportioneel geconsolideerde deelnemingen:
Van Gelderen Inflight B.V., Gilze (50%)
Niet geconsolideerde deelnemingen:
In 2004 heeft Audax B.V. een 15%-belang verworven in Party Holding B.V. te Amsterdam.
VRIJSTELLING CONFORM TITEL 9, BOEK 2 B.W.
Voor de afzonderlijke jaarrekeningen van de integraal in de consolidatie begrepen Nederlandse
rechtspersonen wordt gebruik gemaakt van de vrijstelling conform artikel 402, respectievelijk 403,
lid 1 als vermeld in Titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
VREEMDE VALUTA
Uit gewone bedrijfsactiviteiten voortvloeiende vorderingen en schulden in vreemde valuta worden
omgerekend tegen de per balansdatum geldende koersen. Indien termijntransacties zijn afgesloten,
vindt omrekening plaats tegen de termijnkoers.
De omrekeningsverschillen en de gedurende het boekjaar optredende koersverschillen zijn verwerkt
in de winst- en verliesrekening.
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BALANS

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
Van derden gekochte uitgavenrechten, licenties e.d. worden geactiveerd. Lineaire afschrijving vindt
plaats in vijf jaar. Betaalde goodwill bij verkrijging van deelnemingen wordt geactiveerd en wordt in
maximaal 20 jaar afgeschreven.
MATERIËLE VASTE ACTIVA
De waardering vindt plaats op basis van de verkrijgingsprijs, onder aftrek van afschrijvingen.
De lineaire afschrijvingen worden, rekening houdend met de restwaarde, bepaald door de geschatte
economische levensduur. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven.
FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Deelnemingen in maatschappijen, waarin de rechtspersoon invloed van betekenis uitoefent op het
zakelijke en financiële beleid, zijn gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde, bepaald op basis
van de bij de moedermaatschappij geldende grondslagen. De overige deelnemingen zijn
gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. Onder de financiële vaste activa is eveneens een actieve
latentie opgenomen voor de nominale waarde en dit betreft latent te vorderen winstbelasting als
gevolg van tijdelijke verschillen tussen de bedrijfseconomische en fiscale waardering van activa en
passiva. De leningen zijn opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de nodig geachte
voorzieningen.
VOORRADEN
Waardering geschiedt tegen verkrijgingsprijs of tegen marktwaarde indien deze lager is.
Rekening is gehouden met een voorziening wegens incourantheid. Voorraden, waarvoor een
retourrecht is overeengekomen, worden gesaldeerd met handelscrediteuren.
VORDERINGEN
De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de nodig geachte
voorzieningen en hebben een maximale looptijd van één jaar.
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LIQUIDE MIDDELEN
Deze staan ter vrije beschikking van de vennootschap.
LANGLOPENDE SCHULDEN
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer
dan één jaar. De op korte termijn (binnen één jaar) verschuldigde aflossingen worden opgenomen
onder de kortlopende schulden.
KORTLOPENDE SCHULDEN
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.
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WINST- EN VERLIESREKENING

ALGEMEEN
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto omzet en alle hiermee verbonden, aan
het verslagjaar toe te kennen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor
vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is
gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.
OMZET
Dit betreft de omzet van aan derden geleverde goederen en diensten, onder aftrek van verstrekte
kortingen en de over de omzet geheven belastingen.
Bij de distributie van tijdschriften en kranten voor externe uitgevers wordt de verkoopwaarde aan de
detailhandel als netto omzet in de jaarrekening verantwoord.
KOSTEN VAN GROND- EN HULPSTOFFEN
Hieronder zijn begrepen de kosten die rechtstreeks zijn toe te rekenen aan de geleverde goederen en
diensten.
AFSCHRIJVINGEN OP IMMATERIËLE EN MATERIËLE VASTE ACTIVA
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende immateriële en
materiële vaste activa.
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
De financiële baten en lasten betreffen aan derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) en
van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) interest.
BELASTING
De belasting is berekend over het commercieel resultaat overeenkomstig de in de verschillende
landen geldende belastingtarieven, waarbij rekening is gehouden met fiscale faciliteiten.
RESULTAAT DEELNEMINGEN
Het resultaat deelnemingen is het aandeel van de vennootschap in het resultaat van de op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen, op basis van de grootte van het kapitaalbelang, de
opbrengsten uit op verkrijgingsprijs gewaardeerde deelnemingen alsmede de resultaten uit verkoop
van deelnemingen.
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
(IN DUIZENDEN EURO)

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
De immateriële vaste activa betreffen uitsluitend betaalde goodwill.
Boekwaarde 1-1-2004
Investeringen
Afschrijvingen

.980
1.336
(801)

BOEKWAARDE 31-12-2004

1.515

Aanschafwaarde 31-12-2004
Cumulatieve afschrijving
per 31-12-2004

4.949
3.434

MACHINES EN
INSTALLATIES

ANDERE VASTE
BEDRIJFSMIDDELEN

TOTAAL

MATERIËLE VASTE ACTIVA
Boekwaarde 1-1-2004
Herrubricering
Investeringen
Afschrijvingen
Desinvesteringen

3.725
(15)
3.331
(1.201)
(89)

11.773
15
4.168
(4.066)
(328)

15.498
0
7.499
(5.267)
(417)

BOEKWAARDE 31-12-2004

5.751

11.562

17.313

Aanschafwaarde 31-12-2004
Cumulatieve afschrijving
per 31-12-2004

8.699

34.524

43.223

2.948

22.962

25.910
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2004
FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Andere deelnemingen:
Boekwaarde per 1-1
Verworven deelnemingen
Resultaat deelneming
Boekwaarde per 31-12

17
239
113

Te vorderen belasting
Leningen:
Boekwaarde per 1-1
Verstrekte leningen
Aflossingen
Afwaarderingen
Boekwaarde per 31-12
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2003

17
0
0
369

17

453

357

3.616
490
(3.616)
(61)

7.216
0
(3.600)
0
429

3.616

SALDO PER 31-12

1.251

3.990

VORDERINGEN
Handelsdebiteuren
Overige vorderingen
Overlopende activa

20.748
7.469
4.073

22.503
6.375
1.756

SALDO PER 31-12

32.290

30.634

2004
KORTLOPENDE SCHULDEN
Handelscrediteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden
Overlopende passiva
SALDO PER 31-12

2003

42.861

44.512

2.540
19.492
5.025

3.803
22.867
3.423

69.918

74.605
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GROEPSVERMOGEN
De toelichting op het groepsvermogen is opgenomen in de toelichting op de vennootschappelijke balans.
NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
De verplichtingen uit gesloten huurovereenkomsten bedragen e 27,1 miljoen. De verplichting voor
het komend jaar bedraagt e 5,9 miljoen, voor de periode 1 tot 5 jaar e 20,7 miljoen en de verplichting
langer dan 5 jaar bedraagt e 0,5 miljoen.
De verplichtingen uit hoofde van licentie- en onderhoudskosten voor hard- en software bedragen
e 1,1 miljoen, waarvan e 0,9 miljoen op het komend jaar betrekking heeft.
De verplichtingen uit hoofde van investeringen bedragen e 0,5 miljoen.
Per balansdatum waren garanties afgegeven voor een bedrag van e 472.000. Tevens waren voor een
bedrag van e 606.000 Amerikaanse dollars ingekocht tegen een gemiddelde koers van e 0,7557.
Ook waren er voor een bedrag van e 499.000 Britse ponden ingekocht tegen een gemiddelde koers
van e 1,4251.
De afwikkeling van een samenwerkingsverband verloopt via een arbitrale procedure, waarbij een
gedeelte van de vordering van Audax inmiddels is toegekend. Deze toekenning is in het resultaat
van 2004 verantwoord. Over het thans nog uitstaande gedeelte van de claim is nog geen overeenstemming bereikt.
TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN
Audax heeft aan haar moedermaatschappij Viab Holding B.V. een rente in rekening gebracht ad
e 163.000 over een verstrekte lening (saldo per 31 december 2004: nihil). Tevens heeft zij huur
afgedragen aan Beatus B.V. ter grootte van e 2.568.000 en heeft zij aan Uitgeverij Cascade N.V.
(België) goederen en diensten geleverd met een waarde van e 365.000. Cascade heeft op haar beurt
aan Audax goederen geleverd ter waarde van e 3.374.000.
AANTAL MEDEWERKERS
In 2004 waren er, inclusief parttimers, 1.140 (2003: 1.159) medewerkers bij Audax in dienst.
Het aantal FTE in 2004 (vast en flex) incl. over- en meeruren bedraagt 1.074,4 FTE (2003: 1.054,4 FTE).
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE
WINST- EN VERLIESREKENING
(IN DUIZENDEN EURO)

2004

2003

OMZET
Publishing
Groothandels
Retail
Logistics
Diensten

47.387
169.853
90.531
23.224
12.486

48.398
180.725
85.017
21.944
11.460

Af: Interne omzet

343.481
77.637

347.544
81.678

NETTO OMZET (GECONSOLIDEERD)

265.844

265.866

De netto omzet wordt nagenoeg volledig in de Benelux gerealiseerd.
Bij de distributie van tijdschriften en kranten voor externe uitgevers wordt de verkoopwaarde aan de
detailhandel als netto omzet in de jaarrekening verantwoord. De inkoopwaarde die tegenover deze
omzet staat bedraagt e 82,2 miljoen (2003: e 86,2 miljoen).
SOCIALE LASTEN
Sociale lasten
Pensioenkosten
TOTAAL

5.565
3.100
8.665

4.870
2.570
7.440

AFSCHRIJVINGEN
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
TOTAAL

801
5.267
6.068

722
4.219
4.941

2.990
3.946
12.326
17.260
4.733
41.255

2.866
5.003
11.665
15.694
5.320
40.548

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN
Overige personeelskosten
Promotiekosten
Magazijn- en distributiekosten
Huisvestingskosten
Algemene kosten
TOTAAL
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VENNOOTSCHAPPELIJKE BALANS
NA WINSTVERDELING (IN DUIZENDEN EURO)

31 DECEMBER 2004
VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
Financiële vaste activa

31 DECEMBER 2003

1.254
9.445
10.699

67
30.025
30.092

5.974
4.675
10.649

4.280
0
4.280

21.348

34.372

27
165
13.271
13.463

27
165
12.726
12.918

LANGLOPENDE SCHULDEN

5.796

1.796

KORTLOPENDE SCHULDEN

2.089

19.658

21.348

34.372

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Liquide middelen

TOTAAL ACTIVA
GROEPSVERMOGEN
Aandelenkapitaal
Wettelijke reserves
Overige reserves

TOTAAL PASSIVA

VENNOOTSCHAPPELIJKE WINST- EN VERLIESREKENING
2004
Resultaat deelnemingen na belastingen
Vennootschappelijk resultaat na
belastingen (inclusief winstrecht derden)
RESULTAAT NA BELASTINGEN
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9.699
783
10.482

2003
12.702
(231)
12.471

TOELICHTING OP DE VENNOOTSCHAPPELIJKE BALANS
EN WINST- EN VERLIESREKENING

ALGEMEEN
De bedrijfsactiviteiten van Audax B.V. zijn beperkt tot het houden van aandelen in groepsmaatschappijen
en het voeren van management. In deze toelichting zijn alleen de posten vermeld, die niet in de
toelichting op de geconsolideerde cijfers zijn opgenomen.
Bij het samenstellen van de vennootschappelijke winst- en verliesrekening is gebruik gemaakt van de
vrijstelling overeenkomstig artikel 402 Boek 2 Titel 9 B.W.
2004

2003

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
De immateriële vaste activa
betreffen uitsluitend betaalde goodwill.
Boekwaarde per 1-1
Investeringen
Afschrijvingen

67
1.286
(99)

0
84
(17)

BOEKWAARDE PER 31-12

1.254

67

FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Deelnemingen in groepsmaatschappijen:
Boekwaarde per 1-1
Resultaat groepsmaatschappijen
Dividend
Interimdividend
Overige mutaties

26.409
14.635
(19.409)
(12.400)
(142)

20.431
19.326
(14.164)
0
816
9.093

Andere deelnemingen:
Boekwaarde per 1-1
Verworven deelnemingen
Resultaat deelneming
Boekwaarde per 31-12

0
239
113

26.409
0
0
0

352

0

In 2004 heeft Audax B.V. een 15%-belang verworven in Party Holding B.V. te Amsterdam.
Leningen
BOEKWAARDE PER 31-12

0

3.616

9.445

30.025

Indien de nettovermogenswaarde van de deelnemingen negatief is, wordt dit aangemerkt als een
voorziening voor een eventuele vordering of tekort. Voor nadere gegevens omtrent de deelnemingen
verwijzen wij u naar de grondslagen van consolidatie. De mutatie van de leningen betreft uitsluitend in
het boekjaar ontvangen aflossingen.
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2004

2003

VORDERINGEN
Handelsdebiteuren
Groepsmaatschappijen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige vorderingen

63
123
104
5.684

30
170
0
4.080

SALDO PER 31-12

5.974

4.280

GEPLAATST AANDELENKAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt e 113.445. Dit kapitaal is verdeeld in 2.500 aandelen van
nominaal e 45,38. Geplaatst en volgestort zijn 600 aandelen van e 45,38. In het boekjaar vonden
geen mutaties plaats.
WETTELIJKE RESERVES
Deze reserve is gevormd bij de Belgische deelnemingen op basis van geldende wetgeving en heeft
haar maximum bereikt.
2004

2003

OVERIGE RESERVES
Saldo per 1-1
Resultaat boekjaar
Dividend

12.726
10.482
(9.937)

12.726
12.471
(12.471)

SALDO PER 31-12

13.271

12.726

LANGLOPENDE SCHULDEN
Dit betreft een schuld aan een groepsmaatschappij. Voor deze lening is een rentevoet van EURIBOR
+1% overeengekomen. Omtrent aflossingstermijnen en zekerheden zijn geen nadere afspraken
gemaakt.
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2004
KORTLOPENDE SCHULDEN
Kredietinstellingen
Groepsmaatschappijen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva
SALDO PER 31-12

2003

0
752
548
789

14.813
970
1.232
2.643

2.089

19.658

AANSPRAKELIJKSTELLINGEN
Voor de Nederlandse groepsmaatschappijen waarin voor 100% wordt deelgenomen heeft de vennootschap zich uit hoofde van artikel 403 lid 1f Boek 2 Titel 9 B.W. hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de
uit de rechtshandelingen van deze rechtspersonen voortvloeiende schulden.

HOOFDDIRECTIE
C. Bikkers MSc, Voorzitter

RAAD VAN COMMISSARISSEN
Prof. Dr. A.H.J. Kolnaar
P.J. Baart

Gilze, 28 februari 2005
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Overige gegevens

Accountantsverklaring

Gebeurtenissen na balansdatum

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2004 van

Audax heeft begin 2005 voor een bedrag van e 500.000 een 60%

Audax B.V. te Gilze gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld

belang genomen in de Belgische Vennootschap Code NV, die het

onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de vennootschap.

tijdschrift Deng uitgeeft.

Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake
de jaarrekening te verstrekken.

Bijzondere winstrechten
Audax Werknemersparticipatie B.V. heeft vanaf 2003 een 5%

Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen

winstrecht in Audax B.V.

aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten. Volgens
deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en

Statutaire winstverdeling

uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen

In de statuten is het volgende bepaald omtrent de verdeling van

dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat.

de winst:

Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van

Artikel 30: “De winst, zoals uit deze jaarrekening blijkt, staat ter

deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de

beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders”.

bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. Tevens omvat een

Artikel 31.1: “Uitkering van winst geschiedt na vaststelling van de

controle een beoordeling van de grondslagen voor financiële

jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is”.

verslaggeving die bij het opmaken van de jaarrekening zijn toegepast

Artikel 31.2: “Dividenden zijn opeisbaar op een door de algemene

en van belangrijke schattingen die het bestuur van de vennootschap

vergadering te bepalen datum. Indien de algemene vergadering geen

daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele

datum bepaalt, zijn dividenden opeisbaar vier weken na vaststelling”.

beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat onze controle

Artikel 31.3: “De algemene vergadering van aandeelhouders kan

een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

bepalen dat een interimdividend wordt uitgekeerd, daaronder
begrepen een tussentijdse uitkering van reserves”.

Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld
geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31

Met de aandeelhouder is reeds in het boekjaar overeengekomen

december 2004 en van het resultaat over 2004 in overeenstem-

dat het af te dragen dividend over 2004 e 9.937.000 zal bedragen.

ming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

Dit bedrag is reeds in 2004 uitgekeerd.

financiële verslaggeving en voldoet aan de wettelijke bepalingen
inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 B.W.

Tilburg, 28 februari 2005

BDO CampsObers Accountants
Drs. J.C.E. van Kollenburg RA
Drs. P.J.M. van den Wittenboer RA
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2004

jaarverslag
Sociaal jaarverslag
Kerncijfers

48
52
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Sociaal jaarverslag

Algemeen, Ziekteverzuim & Reïntegratie,
CAO, ARBO, Ondernemingsraad,
Sociaal Fonds, Pensioenfonds,
Werknemersparticipatie,
Stichting Jacques de Leeuw

48 Audax 2004

Dit beleid komt het best tot uiting in de hieronder gepubliceerde
kerncijfers. De uitstroom van medewerkers in 2004 bedraagt 13%
en is gelijk aan 2003. Bereikte in 2003 het ziekteverzuim al het
laagste niveau ooit. In 2004 zijn wij er in geslaagd het ziekteverzuim op dit lage niveau te handhaven.
Dit Sociaal jaarverslag biedt u een overzicht van hetgeen Audax
stoutmoedig op sociaal gebied het afgelopen jaar tot stand heeft
gebracht.

Het succes van
Audax zijn

de mensen

Ziekteverzuim & Reïntegratie
In 2004 is het niveau van 2003 nagenoeg geëvenaard en werd
een uiteindelijk verzuim geregistreerd van 4,3%. Daarnaast is er
in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter extra aandacht
besteed aan de reïntegratie van arbeidsongeschikte medewerkers. Van groot belang hierbij is een goed ziekteverzuimbeleid
en een goede interactie tussen medewerker, leidinggevende en
de afdeling Personeel en Organisatie.

Algemeen

CAO

Het succes van Audax dat zijn de mensen! Dat klinkt misschien

De op Prinsjesdag door de regering aangekondigde maatregelen

als een cliché maar is absoluut waar. Medewerkers moeten zich

op het gebied van de sociale voorzieningen, zoals bijvoorbeeld

prettig voelen en met plezier naar hun werk gaan. Iedereen van

VUT, prepensioen en levensloopregeling, hebben in het najaar

hoog tot laag is belangrijk en draagt zijn of haar steentje bij aan

van 2004 tot de nodige maatschappelijke discussies geleid.

het succes van Audax. Audax probeert het klimaat te scheppen

Het tussen kabinet, werkgevers en werknemers hierover bereikte

waarin haar medewerkers zo effectief en plezierig mogelijk kunnen

centraal akkoord bevat nog veel onduidelijkheden. Het is om die

werken. Gemotiveerde medewerkers leiden tot tevreden klanten.

reden dat nog geen nieuwe Audax CAO met vakbonden is afgesloten. De huidige CAO wordt voor onbepaalde tijd gecontinueerd
zolang er nog geen nieuwe CAO tot stand is gekomen.
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ARBO

besteed te worden. Het Sociaal Fonds biedt maatwerk in de

Het in 2002 gerealiseerde Arbo-beleidsplan heeft ook in 2004

begeleiding van deze medewerkers. Het Sociaal Fonds kijkt

de basis gevormd voor de aanpak van arbeidsomstandigheden

naar wat de medewerker op dat moment het hardst nodig

binnen Audax. Binnen elk filiaal van AKO is een RI&E

heeft (bijvoorbeeld een maandelijkse bijdrage of het overnemen

(Risico Inventarisatie & Evaluatie) uitgevoerd. In 2004 is een

van een schuld). Vervolgens worden afspraken gemaakt over

aanvang gemaakt met de uitvoering van het plan van aanpak

de voorwaarden van de lening c.q. de aflossing.

per filiaal. RI&E voor de werkmaatschappijen Media Logistics
en Betapress zijn reeds in 2001 uitgevoerd. Plannen van aanpak

Daarnaast wordt de totale financiële situatie in kaart gebracht.

zijn opgesteld en uitgevoerd. Na de afronding en implementatie

Hierdoor worden de knelpunten voor de medewerker snel

van het Audax Logistiek Project (ALP) zal in 2005 een nieuwe

zichtbaar. Indien wenselijk kan structurele hulp geboden worden

RI&E voor de laagbouw Gilze worden uitgevoerd.

in budgetbegeleiding.

Ondernemingsraad

Pensioenfonds

Gedurende het jaar 2004 heeft de onder-

Het Audax Pensioenfonds werd in 2004 opnieuw gecon-

nemingsraad een aantal adviesaanvragen

fronteerd met de zware eisen die De Nederlandse Bank

behandeld, ondermeer over de ombouw van

(voorheen de Pensioen en VerzekeringsKamer) aan de

de verpakkingslijn en aanschaf van tijd-

pensioenfondsen - meer in het bijzonder aan de opbouw van

schriftenkratten, investering in retourmachines

hun vermogen - heeft gesteld.

en de aanleg van de infrastructuur voor de
afdelingen Retourverwerking en Inpak van

Daar het Audax pensioenfonds een zogenaamde middelloon-

Betapress. Daarnaast is advies uitgebracht

regeling met een voorwaardelijke indexering kent, is indexering

over het uitbesteden van de activiteiten van de afdeling

slechts toegestaan voorzover aan alle dekkingsvoorschriften

Beveiliging. Ook de voorgenomen wijziging van het bedrijfs-

van de DNB is voldaan en slechts mogelijk voorzover er

reglement met betrekking tot de beoordelingssystematiek is in

voldoende middelen aanwezig zijn.

2004 onderwerp van gesprek geweest in de ondernemingsraad. De discussie hieromtrent loopt nog. Ook in 2004 is de

Op grond van de voorschriften van de DNB leek een indexering

samenwerking met de ondernemingsraad op een constructieve

van pensioenen voor de komende jaren niet aan de orde.

en plezierige wijze verlopen.

Het Audax pensioenfonds heeft echter door uitgekiend en
efficiënt te beleggen mogelijkheden en middelen gevonden

De kosten voor de medezeggenschap bedroegen in 2004

om het pensioen van de pensioengerechtigden in 2004

e 89.000. Dit is 7% minder dan in 2003. Daarvan werd

met 0,6% te verhogen en de pensioenaanspraken van de

e 24.000 besteed aan de uurvergoeding van ondernemings-

gewezen deelnemers tevens met 0,6% te verhogen.

raadleden en kwam e 12.000 ten goede aan opleidings- en
verblijfskosten.

Of dit ook in 2005 kan worden voortgezet hangt voor een
groot deel af van de niet te voorspellen economische

Sociaal Fonds

ontwikkelingen, de stand van de beurs en richtlijnen rondom

In 1983 is op initiatief van het Bestuur van Audax het Sociaal

prepensioen.

Fonds Audax opgericht. Het Sociaal Fonds is in het leven
geroepen om medewerkers die in financiële nood verkeren te

Werknemersparticipatie

helpen.

De uitgifte van meer en beter betaalbare certificaten in 2003,
de hoogte van het in 2004 uitbetaalde dividend over 2003 en de
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In de afgelopen jaren is landelijk duidelijk merkbaar geworden

verruiming van de toetredingsregels hebben in 2004 geleid tot

dat steeds meer mensen in financiële problemen raken.

een groter aantal medewerkers dat certificaten bezit. In 2004

Het maandelijks inkomen blijkt in een aantal gevallen niet juist

zijn er maar liefst 172 nieuwe certificaathouders toegetreden.

Inmiddels zijn er in totaal 727 certificaathouders, hiermee
neemt al bijna 65% van de medewerkers - die in aanmerking
komen - deel aan deze regeling.

De werknemersparticipatie is ontstaan in 1993. Via deze
participatie delen de werknemers van Audax voor een deel in
de resultaten van Audax. Dit is gerealiseerd door de uitgifte
van certificaten van aandelen. Certificaathouders kunnen op
deze manier profiteren van de financiële resultaten die Audax
boekt. De werknemers kunnen certificaten verkrijgen van de
Audax Werknemersparticipatie B.V., die op haar beurt direct
deelt in het resultaat van Audax. Het bezit van certificaten
betekent voor onze medewerkers dat zij naast de normale
arbeidsverhouding een extra eigen financieel belang hebben
bij een goede gang van zaken bij Audax.

Stichting Jacques de Leeuw
Oudegediendendag
Sinds 1995 nodigt de Stichting Jacques de Leeuw onze
gepensioneerden en medewerkers die gebruik maken van
een vervroegd pensioen uit om met hun partner een paar
gezellige dagen uit te gaan.

Studiefonds
Het Studiefonds van Stichting Jacques de Leeuw heeft
tot doel financiële ondersteuning in de studiekosten te geven
aan kinderen en/of pleegkinderen van Audax-medewerkers
in Nederland en België. Het bestuur van Stichting Jacques de
Leeuw heeft daarom in 1993 het Studiefonds opgericht.
Dit Studiefonds wordt beheerd door het bestuur van Stichting
Jacques de Leeuw en stelt zich ten doel aanvragers financieel
behulpzaam te zijn bij hun (beroeps)opleiding door een
studiebijdrage beschikbaar te stellen. De bijdrage wordt
gegeven aan de student zelf.

het belang
van het sociaal

gezicht
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KERNCIJFERS

Ziekteverzuimgegevens 2004 per werkmaatschappij onderverdeeld in mannen en vrouwen
BEDRIJF

MANNEN
2004

2003

VROUWEN
2004
2003

2004

2003

5,5%
2,0%
12,2%

2,7%
1,4%
1,0%

4,5%
7,6%

3,3%
2,2%

4,9%
5,3%
12,2%

3,0%
1,9%
1,0%

BETAPRESS
BETAPRESS OPERATIONS
VAN GELDEREN
VAN GELDEREN INFLIGHT
VAN DITMAR BOEKEN
IMAPRESS

3,6%
3,5%
0,9%
2,4%
3,0%
1,7%

3,1%
3,7%
0,3%
5,0%
1,9%
1,1%

3,6%
6,0%
0,3%
9,1%
6,1%
9,0%

5,0%
5,1%
3,8%
7,1%
10,3%
3,9%

3,5%
4,8%
0,6%
3,6%
4,1%
7,4%

4,3%
4,5%
2,8%
5,4%
5,1%
3,4%

MEDIA LOGISTICS

2,1%

3,8%

5,1%

6,4%

3,5%

5,0%

AKO

4,7%

4,4%

4,8%

5,6%

4,8%

5,1%

AUDAX DIENSTEN
AUDAX A&I
ARL

2,4%
1,5%
1,4%

2,7%
3,0%
0,8%

2,5%
1,7%

3,0%
4,1%

2,4%
1,4%
1,4%

2,9%
3,1%
0,8%

TOTAAL

3,6%

3,4%

4,7%

4,9%

4,3%

4,2%

AUDAX PUBLISHING
AUDAX MEDIA
AUTOPODIUM

Exclusief zwangerschapsverlof, zwangerschapsklachten en arbeidsgehandicapte ziekte-uren
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TOTAAL

Aantal mannen en vrouwen fulltime en parttime per bedrijf
BEDRIJF

MANNEN
fulltime
parttime
2004 2003 2004 2003

VROUWEN
totaal
fulltime
parttime
totaal
2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003

AUDAX PUBLISHING
AUDAX MEDIA
AUTOPODIUM

43
10
2

48
8

11

8

54
10
2

56
8

38
11

39
13

41
4

37
3

79
15

76
16

BETAPRESS
BETAPRESS OPERATIONS
VAN GELDEREN
VAN GELDEREN INFLIGHT
VAN DITMAR BOEKEN
IMAPRESS

46
36
2
3
14
12

43
38
3
4
16
8

1
29

2
27

35
18
8

5

45
65
3
9
16
8

35
17
9

5

47
65
2
8
14
12

12
20

8
27

72
85
3
3
3
25

75 107
92 102
3 12
4
3
3 15
23 45

110
110
11
4
11
50

MEDIA LOGISTICS

54

46

5

59

54

19

21

34

32

AKO

79

83

29

33 108

116

60

68 171

AUDAX DIENSTEN
AUDAX A&I
ARL

30
22
2

31
27
2

6
2

36
24
2

36
28
2

12
2

11
3

355

357

88

89 443

446

235

TOTAAL

8

5
1

18
3

251 462

53

53

166 231

234

21
3

30
5

32
6

462 697

713

In 2004 kwamen 137 medewerkers in dienst en gingen 156 medewerkers uit dienst
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Aantal werknemers en FTE in vaste dienst en inzet invalhulpen en uitzendkrachten eind 2004/eind 2003
BEDRIJF

AANTAL
WERKNEMERS
2004
2003

FTE VAST
2004

2003

AUDAX PUBLISHING
AUDAX MEDIA
AUTOPODIUM

133
25
2

132
24

116,7
23,9
2,0

116,3
23,2

BETAPRESS
BETAPRESS OPERATIONS
VAN GELDEREN
VAN GELDEREN INFLIGHT
VAN DITMAR BOEKEN
IMAPRESS

154
167
14
11
29
57

155
175
14
13
27
58

123,1
114,3
12,6
7,7
28,4
49,0

122,4
120,9
12,6
9,1
26,4
49,4

MEDIA LOGISTICS

112

107

94,7

87,6

AKO

339

350

247,6

255,5

66
29
2

68
34
2

56,6
27,6
2,0

57,5
32,8
2,0

1.140

1.159

906,2

915,7

AUDAX DIENSTEN
AUDAX A&I
ARL
TOTAAL

TOTAAL FTE 2003 (VAST EN FLEX) INCLUSIEF OVER/MEERUREN 1.054,4
TOTAAL FTE 2004 (VAST EN FLEX) INCLUSIEF OVER/MEERUREN 1.074,4

VERLOOP
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2004
13%

2003
13%

2002
20%

2001
18%

2000
20%

1999
18%

UITZENDKRACHTEN
2004
2003

GEMIDDELDE FTE PER PERIODE
INVALHULPEN
2004
2003
0,8

OVER/MEERUREN
2004
2003

0,4

0,1
0,1

0,7

0,9
38,7

2,9
30,2

1,4
7,9

1,6
7,2

2,3

1,0

0,7

0,8

0,1

8,0

4,9

66,1

0,1

0,1

30,0

21,2
74,6

0,3

0,3

0,6

72,6

55,8

76,0

67,0

0,6
0,9

0,8
0,6

19,6

15,9
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