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Audax, volop in beweging
In een markt waar de klant de absolute top verlangt, moet een
organisatie zo flexibel zijn dat direct kan worden gereageerd
op de wensen van de klant. De klant eist – terecht – dat er
zo efficiënt mogelijk aan zijn wensen wordt voldaan.
Audax slaagt erin vernieuwende en verfrissende wegen
in te slaan teneinde haar aandeel in de publieksbladen
te laten groeien en daarbij de advertentiemarkt optimaal te
bedienen. Audax is efficiënt in het importeren en distribueren
van boeken, tijdschriften en kranten. De organisatie
investeert in een state of the art distributiesysteem en
adviseert de verkooppunten optimaal. Tenslotte geeft zij
met verve gestalte aan een service with a smile voor de
klanten in haar retailbedrijf.
Audax is een stoutmoedig bedrijf met een uitgekiende
strategie en een grote ambitie. De wensen van de klant
staan centraal. Juist hierin schuilt de grote kracht van Audax.
Het gevoel dat wij op u willen overbrengen, sluit naadloos
aan bij het thema van dit jaarverslag: Audax, volop in
beweging. Op welke manier de verschillende takken van
onze organisatie in 2005 in beweging zijn geweest én hoe
deze in de toekomst in beweging zullen zijn leest u in dit
verslag.
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Verslag
van de Hoofddirectie
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.

Carel Bikkers
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ALGEMEEN

verdere versteviging van het tijdschrift Vriendin, dat niet

Ondanks een lager resultaat is het jaar 2005 vergelijken-

alleen bij veel mediaplanners vast in de agenda staat, maar

derwijs een bevredigend jaar geweest. Prijzen en nominaties

zich ook over sterk groeiende abonnementenaantallen kan

vielen Audax ten deel en ten opzichte van vergelijkende

verheugen. Om dit verder uit te bouwen werd in het najaar

bedrijven onderscheidde Audax zich positief in performance

een grote campagne voor dit blad gevoerd. Het blad Aktueel

en resultaat. Ook aan Audax is de economische malaise, die

heeft dit jaar een gedaanteverwisseling ondergaan. Met veel

gepaard ging met kopersstakingen, het afgelopen jaar niet

meer nadruk op sport en actie bedient dit blad een steeds

voorbij gegaan. Met name het eerste halfjaar was dit waar te

breder wordend publiek. Van de overige tijdschriften kan

nemen; gelukkig trok het tweede halfjaar enigszins aan. Een

gezegd worden dat zij de wat neergaande marktbewegin-

in totaal licht teruglopende omzet, die ook nog eens anders

gen volgden, echter de meeste wisten ondanks deze

van samenstelling was (dalende margerijke omzet werd

negatieve trend marktaandeel te winnen en staan klaar om

gedeeltelijk door margearme omzet gecompenseerd) deed de

optimaal te profiteren van een aantrekkende economie,

bruto marge dalen. Gelukkig heeft Audax in de afgelopen

mede ondersteund door een verbreding van de directie.

jaren haar organisatie zodanig gestructureerd dat een groot
gedeelte van de kosten met gelijke tred omlaag kon worden

Bij de groothandels werd nadrukkelijker de klant centraal

gebracht. Een verdere flexibilisering van de beloningen van

gesteld. Hoewel de bedrijven die in dit cluster vallen een

vaste medewerkers heeft ook aan deze kostenverlaging

optimale dienstverlening voor hun opdrachtgevers – de

meegeholpen. Het netto resultaat komt uit op 1 7,3 miljoen.

uitgeverijen – nastreven, kunnen zij deze taak alleen maar
op een goede manier uitvoeren door nog actiever de retail te

De afgelopen jaren hebben kwaliteit en efficiency hoog in

ondersteunen in de verkoop van hun producten. Dit heeft

het vaandel gestaan. Dit heeft er mede toe bijgedragen dat,

vorm gekregen door aan het begin van het boekjaar alle

ondanks de economische teruggang van het afgelopen jaar,

producten in kratten te gaan vervoeren en tevens het hele

de resultaten enigszins op peil zijn gebleven. Dat Audax haar

retourproces voor de klant te vereenvoudigen. Verschillende

organisatie op orde heeft werd niet alleen door de financiële

stromen van boeken en tijdschriften werden verder in elkaar

resultaten bevestigd, maar ook door een aantal nominaties en

geschoven. Betapress wist de dalende tendens uit 2004 een

prijzen die ze heeft weten te bemachtigen. Zo werd Audax in

halt toe te roepen en wist haar resultaat te verbeteren.

het najaar door de vakgroep Strategie & Omgeving van de RSM

Tevens kon zij in het boekjaar een aantal zeer succesvolle

Erasmus University genomineerd voor de Erasmus Award ‘Meest

lanceringen in de markt zetten. Het blad Glamour is daar

Competitieve en Innovatieve Organisatie van 2005’, werd in

wel het meest aansprekende voorbeeld van. Bij Van Ditmar

juni de CFO van Audax, Peter van Dongen, uitgeroepen tot CFO

kon men dit jaar zowel een nieuwe Harry Potter alsook een

of the Year (categorie niet-beursgenoteerde bedrijven) en is

nieuwe Asterix verwelkomen. Samen met de steeds belang-

onlangs de logistiek manager van Betapress, Raymond Cools,

rijker wordende omzet van het Nederlandse Boek wist Van

uitgeroepen tot Logistiek Manager van het jaar.

Ditmar haar positie in het gehele boekenkanaal weer verder
te verbeteren. In België heeft Imapress haar ingezette beleid

PER BEDRIJF

om verder uit te breiden in Wallonië kunnen voortzetten en

Bij Audax Publishing was een lichte teruggang waar te

heeft regelmatig uitzetrecords gebroken. Haar hele logistiek

nemen op zowel het advertentievlak alsook bij de losse

wordt nu in Gilze uitgevoerd om de kwaliteit van de

verkoop van een aantal bladen. Zeer verheugend was de

dienstverlening op een hoog peil te kunnen handhaven.
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De buitenlandse krantendistributie en de dienstverlening

FINANCIEEL

naar luchtvaartmaatschappijen op de luchthaven Schiphol

Het bedrijfsresultaat daalde van 1 16.187K in 2004 met

- verenigd in Van Gelderen - loopt steeds meer in elkaar over.

1 4.630K naar een bedrijfsresultaat van 1 11.557K in 2005,

Soms vraagt een uitgever ons om haar product op heel

hetgeen neerkomt op een daling van 28,6%. De netto omzet

Schiphol te verspreiden, soms komt het verzoek van een

daalde slechts met 3,2% ten opzichte van 2004. De EBITDA

specifieke luchtvaartmaatschappij. Voorzichtig is een start

kwam voor 2005 uit op 1 16.984K (2004: 1 22.255K). Het

gemaakt met andere luchthavens in het werkgebied van Audax.

resultaat na belastingen daalde met 29,9% van 1 10.482K in

Daarnaast heeft Van Gelderen een initiatief ontwikkeld om

2004 naar 1 7.344K in 2005. In 2005 werd, evenals in 2004,

met een rijdende kiosk in de hoofdstad buitenlandse kranten

een 5% winstrecht ten behoeve van het personeel van Audax

te gaan verkopen om hiermee de dalende omzetten, als gevolg

in mindering op het resultaat gebracht. De daling van het

van een steeds kleiner wordend aantal kiosken, tegen te gaan.

resultaat werd met name veroorzaakt door een lagere bruto
marge die niet alleen het gevolg was van een lichte teruggang

Het retail cluster – waartoe AKO behoort – heeft haar

van de omzet, maar ook door een andere samenstelling van de

resultaten wederom sterk zien verbeteren, ondanks de al

totale omzet. De bedrijfslasten daalden met 1,5%. De cashflow

eerder vermelde druk op de verkoop van tijdschriften. Met

voor het jaar kwam uit op 1 12.771K (2004 : 1 16.550K).

name aanpalende omzetten, zoals zoetwaren, sigaretten en

Deze werd aangewend voor investeringen en dividend. De

kansspelen zorgen voor extra traffic en daarmee extra

investeringen van het afgelopen jaar lagen met name op het

omzet. In combinatie met de strakke sturing vanuit het

vlak van logistiek en bedroegen totaal 1 4,2 miljoen. Voor

hoofdkantoor en de uitstekende discipline bij de winkels –

2006 zijn er plannen opgesteld voor een totaalbedrag aan

ondersteund door de winkelautomatisering – kon de derving

investeringen van 1 7,4 miljoen. De huidige kaspositie en de

tot een minimum worden teruggebracht. Tevens kon een

te verwachten cashflow geven voldoende ruimte om deze

optimale inzet van personeel bewerkstelligd worden.

plannen te kunnen realiseren zonder dat daarvoor middelen

Dit had een substantiële invloed op de resultaatverbetering.

van buiten de onderneming moeten worden aangetrokken.

De internet activiteiten via www.ako.nl draaiden ook dit jaar
weer positief.

Door de toepassing van nieuwe boekhoudregels ten aanzien
van employee benefits (RJ271) heeft Audax een langdurige

Het logistieke bedrijf van Audax heeft in het afgelopen jaar

voorziening moeten opnemen ten laste van het begin-

een belangrijke rol gespeeld. Niet alleen werden alle Belgi-

vermogen. Gezien het langdurige karakter van deze

sche logistieke activiteiten naar het logistieke centrum in

voorziening wordt deze post tezamen met het eigen

Gilze gebracht, bovendien werd een aantal logistieke

vermogen als duurzaam aan de onderneming verbonden

activiteiten – die nog onderdeel waren van een aantal

vermogen beschouwd. Dit vermogen bedraagt aan het einde

groothandelsbedrijven – onder de vlag van Media Logistics

van het boekjaar 1 13,3 miljoen.

gebracht. Hierdoor kon nog een extra efficiencyslag worden gemaakt. Niet alleen kon een aantal stromen

MEDEWERKERS

gecombineerd worden, maar kon tevens de intensiteit van de

In het najaar werd een nieuwe 2-jarige CAO afgesloten tussen

uitgaande logistieke stromen meer variabel worden gemaakt,

Audax en de vakorganisaties. Alle wijzigingen van de overheid

waardoor het mogelijk is de logistieke kosten nog meer met

binnen het stelsel van sociale zekerheid - die onze prepensioen

de aangeboden hoeveelheden mee te laten bewegen.

regeling raakten – gecombineerd met nieuwe zaken zoals
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V.l.n.r.: Erik Klijnsmit, Peter Nugter, Peter van Dongen, Carel Bikkers, Patrick Jansen, Yolanda Formanoy, Peter Brouwer

levens-loop en de nieuwe ziektekostenverzekering maakten de

in totaal 1.027 FTE. Het percentage flexinzet daalde van

onderhandelingen voor beide partijen gecompliceerd.

15,7% naar 14,2%. Het ziekteverzuim bleef laag en kwam

Een autonome stijging van de loonkosten die past bij de

zelfs onder het percentage van 2004 (4,3%) uit op 4,0%.

resultaatontwikkeling van Audax en de zwakke markt

De uitstroom van medewerkers in 2005 steeg ten opzichte

helpt ons deze moeilijke tijd door te komen. Het gemiddeld

van 2004 en kwam uit op 16%.

aantal medewerkers nam in het boekjaar af met 55 FTE tot
Audax, volop in beweging 09

STRATEGIE

VOORUITZICHTEN

De strategie van Audax is gericht op het behoud van haar

Voor 2006 wordt een resultaat verwacht, dat in lijn zal liggen

zelfstandigheid en het verzekeren van de continuïteit door

met het resultaat over het afgelopen jaar. Een voorzichtig

met name het marktaandeel op haar markten uit te breiden.

herstel, in combinatie met een stabilisering van de prijzen van

Hierin slaagt zij door steeds weer slagvaardig op te treden.

grondstoffen en energie, zal dit mogelijk moeten maken.

Audax ontleent deze slagvaardigheid (die terugkomt in haar

Maar ook zal in het komend jaar weer verder worden

naam en in de naam van één van de werkmaatschappijen,

geïnvesteerd in onze producten en diensten. Zo is begin

namelijk Uitgeverij De Vrijbuiter) aan enerzijds een stukje

2006 een extra ruimte aan ons logistiek centrum toegevoegd

overcapaciteit door het steeds weer herinvesteren van een

en in gebruik genomen. Dit vormt de opmaat naar de

belangrijk gedeelte van de resultaten in het bedrijf en

geplande hoogbouw voor palletopslag. Efficiency en

anderzijds de gemotiveerdheid en het ondernemerschap

capaciteit optimaal afstemmen op de wensen van de klant en

van haar medewerkers.

leverancier staan hierbij centraal. Het beleid is er op gericht
Audax een sterke uitgangspositie te verschaffen om - wanneer
de economie weer ten goede keert - als eerste uit de startblokken te kunnen komen. Mensen en machines zijn er
helemaal klaar voor.

Carel Bikkers MSc
Voorzitter Hoofddirectie

Gilze, 6 maart 2006
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Nominaties en Prijzen in 2005
Erasmus Award 2005

Logistiek Manager van het jaar 2005

Audax genomineerd voor de Erasmus Award voor het

Raymond Cools is ’Logistiek Manager van het jaar’

‘Meest innovatieve bedrijf van Nederland’

Raymond Cools is de motor achter de invoering van een

Audax is door de Erasmus Universiteit Rotterdam uitge-

door Audax zelf ontwikkeld krattensysteem en een voor

roepen tot één van de 5 meest innoverende bedrijven

de branche innovatief retourproces. Volgens de jury is hij

van de afgelopen jaren. Met name worden de bijzondere

de beste van de kandidaten van 2005 en verdient dan ook

performance op logistiek gebied en de commerciële

de titel: ’Logistiek Manager van het jaar 2005’!

aanpak bij alle Audax-bedrijven, waarin de universiteit het
echte onder-nemerschap terug heeft gezien in alle

Verkiezing Firma van het jaar (België)

verschillende toonaarden, benadrukt.

Imapress op verdienstelijke 3e plaats in verkiezing
’Firma van het jaar’

Beste winkelketen 2005

Deze jaarlijkse verkiezing wordt georganiseerd door

AKO voor het eerst in Top 100 van 'Beste winkelketen

hét vakblad voor de persverkoper RADAR. De 1.200

2005'

persverkopers die aan deze verkiezing meewerkten

AKO is genomineerd voor beste winkelketen in de door

beoordeelden Imapress als de beste distributeur van

Q&A Research & Consultancy, Elsevier Retail en het AD

tijdschriften en andere persproducten.

georganiseerde verkiezing van ‘Beste Winkelketen van
Nederland 2005’.

Schiphol Consumer Awards 2004
AKO Schiphol winnaar van de ’Growth Award 2004’

Tijdschriften Gala 2005

De Growth Award wordt jaarlijks toegekend aan een

Vriendin genomineerd voor de Mercur voor ‘Tijdschrift

onderneming die op Schiphol grote groei op het gebied

van het jaar 2005’

van omzet en financieel resultaat heeft geboekt. Deze

De sterke formule van Vriendin weet al lange tijd een

criteria zijn AKO volgens Schiphol op het lijf geschreven.

grote groep lezers aan zich te binden in een segment
dat al jaren onder druk staat, aldus de jury.

’Oeuvre Award 2004’ voor Peter Brouwer, algemeen
directeur AKO (thans Betapress)

Telefoniste van het jaar 2005

Peter Brouwer was één van de winnaars; zijn werkzaam-

Sonja Derriks (Audax Amsterdam) genomineerd voor

heden zijn de afgelopen jaren van grote betekenis

‘Telefoniste van het jaar’

geweest voor Schiphol en AKO.

CFO of the Year 2005

Staatsloterij Award 2004

Peter van Dongen is 'CFO van het jaar 2005'

AKO ’snelste stijger’ in de verkoop van staatsloten

Peter van Dongen is uitgekozen tot CFO van het jaar

De Staatsloterij benoemde de gehele AKO-keten tot

2005, in de categorie niet-beursgenoteerde bedrijven.

snelste stijger in de verkoop van staatsloten. AKO slaagde

“Zowel in goede als in minder goede tijden heeft hij

erin, relatief gezien, de grootste stijging in de verkoop

bewezen een uitstekend financieel manager te zijn.

van staatsloten te realiseren ten opzichte van de verkopen

Een outperformer in een zeer competitieve markt”,

in 2003.

aldus de jury.
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Meerjarenoverzicht
(IN DUIZENDEN EURO)

2005

2004

2003

Netto omzet

257.374

265.844

265.866

Bruto marge

2001

2000

249.624

238.138

223.751

104.015

112.308

11.557

16.187

110.552

103.867

95.437

86.539

19.339

15.633

8.524

3.801

Resultaat na belastingen

7.344

Afschrijvingen

5.427

10.482

12.471

11.004

7.363

5.962

6.068

4.941

5.150

6.035

5.575

12.771

16.550

17.412

16.154

13.398

11.537

(im)materiële vaste activa

3.886

8.418

9.327

3.911

3.790

7.715

Eigen vermogen ultimo*

9.958

10.614

12.918

12.918

12.714

12.157

13.294

14.289

12.918

12.918

12.714

12.157

in vaste dienst

1.118

1.150

1.159

1.126

1.124

1.109

Return on sales

4,49%

6,09%

7,27%

6,26%

3,58%

1,70%

Bedrijfsresultaat

Cash-flow

2002

Netto investeringen in

Duurzaam aan de onderneming
verbonden vermogen
Gemiddeld aantal medewerkers

* Met ingang van 2004 verlaagd als gevolg van stelselwijziging.

300

24
7,27% 265.866

22
20

238.138

265.844

257.374

249.624
6,26%

250

223.751
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6,09%

200

16
14
4,49%

12

3,58%

150

10

100

8
6

1,70%

50

4
2
0

3.801

8.524

19.339

16.187

11.557

0
2000

2001

Bedrijfsresultaat
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15.633

2002
Netto omzet

2003

2004
Return on sales

2005

Werkmaatschappijen

Alle werkmaatschappijen binnen het Audax-concern hebben één ding gemeen: verwevenheid met gedrukte media.
Het is deze factor die de werkmaatschappijen met elkaar verbindt. Daarbij vervult iedere werkmaatschappij haar eigen,
unieke functie binnen de bedrijfskolom van de gedrukte media.
De werkmaatschappijen zijn onder te verdelen in een viertal kernen: detailhandel, groothandel, uitgeverijen en dienstverlening. In dit jaarverslag lichten de werkmaatschappijen van Audax toe hoe zij in het jaar 2005 in beweging waren
en hoe zij voornemens zijn ook in de toekomst volop in beweging te blijven.

Audax, volop in beweging 13

Betapress
Innovatief
We
magazines!
in distributie
In 2005 is een opvallend nieuwe koers ingezet. Met een

voor het juiste aanbod, op de juiste plaats, op het juiste

scherp oog en een luisterend oor inventariseerde Betapress

moment. Met maatwerk wordt het totale titelaanbod voor

de veranderde wensen van haar klanten, de uitgevers en

een verkooppunt geoptimaliseerd.

retailers. Onder aanvoering van haar nieuwe algemeen
directeur Peter Brouwer heeft het managementteam

Met de oprichting van de afdeling Non-Traditional breidt

vervolgens een omslag in denken geïnitieerd. Al staat

Betapress haar service uit met de verkoop van andere product-

Betapress bekend als een betrouwbare en kwalitatief

groepen in de retail. Eveneens is gestart met de verkoop van

hoogstaande distributeur, retailers en uitgevers verlangen

tijdschriften in een aantal branchevreemde kanalen. De

meer. Daarom is de belangrijke stap van product- en

lancering van het blad Glamour, onlangs door het publiek

procesgericht naar commercieel en klantgericht handelen

uitgeroepen tot het beste tijdschrift van 2005, was ook voor

gemaakt. Het aanbieden van toegevoegde waarde in de

Betapress een groot succes. In 2004 was Betapress eveneens

gehele keten staat centraal in de nieuwe koers van Betapress.

verantwoordelijk voor het beste publiekstijdschrift, tevens
beste lancering in dat jaar, het tijdschrift Quest. In 2006

Door de in 2005 verder toegenomen schapdruk, met name

worden nieuwe kansrijke lanceringen verwacht. Op retail-

in de foodsector, is de focus binnen de retail sterk gericht op

gebied zijn in 2005 met een aantal grote spelers hechte

efficiencyverbetering. In dit kader stippelde Betapress een

afspraken gemaakt over de samenwerking op langere termijn.

strategie uit om de retailer te ondersteunen bij het optimaliseren van omzet en rendement. De uitgever wordt onder-

Met de start van de advertentiecampagne I love magazines

steund door maatwerk in uitzet, aangevuld met een breed

zijn retailers en uitgevers geïnformeerd over de bevlogenheid

scala van commerciële activiteiten. Zo zal Betapress als

waarmee Betapress haar klanten centraal stelt. Naar aanleiding

kenniscentrum en als de onmisbare schakel tussen uitgever

van de advertentiecampagne zijn tevens nieuwe commercieel

en retailer functioneren. Commercie is de leidraad, omzet-

denkende vakmensen aangetrokken die samen met het

groei gekoppeld aan rendementsverbetering voor alle

huidige team, vanuit een sterke affiniteit met het product en

schakels binnen de keten het doel.

de klant, inhoud geven aan de nieuwe rol van Betapress.

Een nieuwe koers vraagt ook organisatorische aanpassing.

Inmiddels zijn alle logistieke activiteiten van Betapress naar

Daarmee is in 2005 gestart en dit zal begin 2006 afgerond

het zusterbedrijf Media Logistics verschoven. In de logistiek

worden. Ondersteund door vele andere afdelingen vormen

is in 2005 een compleet nieuw concept voor de verwerking

de vier commerciële disciplines - Product Management,

van retouren geïmplementeerd. Daarnaast is de integratie

Sales, Category Management en Promotie & Communicatie -

van alle logistieke activiteiten voor het zusterbedrijf Imapress

de kern. De laatste twee fungeren als verbinding tussen de

succesvol verlopen.

op uitgevers gerichte afdeling Product Management en de
op retailers gerichte afdeling Sales. Promotie & Communicatie

Dankzij de inzet van alle medewerkers was 2005 voor

gaat de aantrekkingskracht van het product van de uitgever

Betapress een jaar waarin veel veranderingen zijn gereali-

verhogen richting de consument. Category Management

seerd, zonder dat deze ten koste zijn gegaan van het

vervult een sleutelrol. Zij vertaalt de marketingdata en de

bedrijfsresultaat. Verwacht wordt dat deze veranderingen

verkoopgegevens in consumentenbehoeften en zorgt zo

in 2006 hun vruchten verder zullen afwerpen.
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Van Gelderen
Service rond de klok op Schiphol
MARKTLEIDER IN BUITENLANDSE TITELS

Met een assortiment van ruim 300 buitenlandse dag- en
zondagsbladen plus een aantal klinkende buitenlandse
opinietitels mag Van Gelderen zich in dit segment marktleider noemen. Dagbladen als The Financial Times, The
International Herald Tribune, The Wall Street Journal Europe,
en opinietitels als Time, Newsweek en The Economist maken
deel uit van dit brede assortiment.
Vrijwel alle geïmporteerde titels worden ’s nachts aangeleverd en nog dezelfde dag, zeven dagen per week, door heel
Nederland gedistribueerd ten behoeve van de losse verkoop.
Van Gelderen beschikt tevens over een uitgebreid hand
delivery-netwerk. Dit maakt het mogelijk in vrijwel alle

Rob Alberts

steden in Nederland buitenlandse dag- en weekbladen op
de dag van verschijning als abonnement te bezorgen aan
bedrijven en instellingen, maar ook aan de duizenden expats
die zich in Nederland bevinden.

Bij Van Gelderen Inflight worden dagelijks 50.000 kranten

Van Gelderen onderhoudt sinds jaar en dag uitstekende

en tijdschriften verwerkt tot handzame pakketten ten

contacten met dagbladuitgevers in binnen- en buitenland.

behoeve van luchtvaartmaatschappijen op Schiphol. Het

Deze bedrijven zien hun oplagen steeds verder onder druk

betreft hier zowel binnen- als buitenlandse titels, waaronder

staan. Eén van de oorzaken is het afkalvende bestand van

The Financial Times, The International Herald Tribune, De

gespecialiseerde persverkooppunten. Met de introductie van

Telegraaf en de Volkskrant. Tevens wordt met name op

de City Press Bike probeert Van Gelderen in samenwerking

Schiphol ook gate service verzorgd voor onder meer British

met verschillende uitgevers haar assortiment dichter bij de

Airways. Gate service is een systeem waarbij een door de

consument te brengen. Ook maakt Van Gelderen, in

luchtvaartmaatschappij geselecteerd assortiment in een

samenwerking met AKO, zich sterk om de aloude kiosk weer

speciaal daartoe ontworpen display aan de passagiers

terug in het straatbeeld te krijgen. Dit fenomeen is in

wordt aangeboden, nadat zij hun instapkaart in ontvangst

Nederland uitgestorven, maar in andere Europese landen

hebben genomen. In samenwerking met HMS Host zorgt

– terecht – nog altijd de gewoonste zaak van de wereld.

Van Gelderen Inflight bovendien voor de bevoorrading
van de Grab & Fly-winkels op Schiphol met kranten en

In 2004 is een begin gemaakt met printing on demand. Dit

tijdschriften. Bij deze verkooppunten kan de passagier

is een nieuwe techniek die het mogelijk maakt kranten uit

nog snel een broodje, een kop koffie en een krantje

de hele wereld lokaal op A3-formaat af te drukken. In 2005

bemachtigen alvorens in het vliegtuig te stappen. Voor al

is deze techniek verder ontwikkeld, waardoor het mogelijk is

deze activiteiten beschikt Van Gelderen Inflight over een

geworden kranten ook op krantenpapier en in full colour af

gemotiveerd team medewerkers dat zeven dagen per week

te drukken. Het bestaande assortiment wordt hierdoor met

en bijna 24 uur per dag op Schiphol wordt ingezet.

bijna 200 titels uitgebreid.
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Imapress
Maatwerk tussen uitgever en retail

V.l.n.r.: Peter Vermeersch, John Maas, Jeroen Lambert

Stand op beurs ‘KIOSK’ in Gent

Imapress verzorgt de import, distributie en marketing van

duidelijkere meerwaarde. De omzet steeg over 2005 met zo’n

tijdschriften, partworks, strips, (kinder)boeken, rage-artikelen

vijftien procent. Dit is mede te danken aan de verdere uitbouw

en DVD’s voor de Belgische pers- en foodwinkels. Om de

van de tijdschriftendistributie in Wallonië en de hernieuwde

distributie van meer dan duizend titels voor uitgevers uit alle

inspanningen op het gebied van (kinder)boeken en strips.

windstreken zo goed mogelijk te verzorgen beschikt
Imapress over één van de meest geavanceerde logistieke

In 2005 heeft Imapress ook verder geïnvesteerd in de

apparaten van Europa. Als schakel tussen uitgever en retail

automatisering, professionalisering en kwaliteitsverbetering

ontwikkelt Imapress promotieactiviteiten die op de individuele

van de logistieke processen, waardoor zij nu de meest

omstandigheden zijn toegesneden. Dit uitgekiende maat-

geavanceerde distributeur op de Belgische markt is. Begin

concept werd het afgelopen jaar verder uitgebouwd. Dankzij

2006 zal dit ontwikkelingsproces afgerond worden, waarna

de creatie van een eigen promotienetwerk, FOCUS, zijn de

Imapress beschikt over een logistiek apparaat dat klaar

Imapress uitgevers nu in staat hun producten bij meer dan

is voor de toekomst. Ook de afdeling abonnementenbeheer

250 van de betere perswinkels in Vlaanderen en Wallonië

is onder handen genomen en technologisch volledig

voor het voetlicht te brengen. Dit geeft Imapress een nog

vernieuwd.
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Van Ditmar
De handelspartner voor boeken en

”Het adres voor Engelse boeken”, zo noemde Van Ditmar
zichzelf toen het bedrijf zich in 1924 meldde als nieuwkomer
in de markt. Tegenwoordig positioneert Van Ditmar zich als
’de handelspartner als het gaat om boeken en strips’. Daarbij
ligt de nadruk op het eerste woordje: de. Het grote verschil
tussen 1924 en 2005 is dat destijds het accent lag op het
Engelse boek en tegenwoordig op drie productcategorieën:
Engelstalige boeken, Nederlandstalige boeken en Nederlandstalige strips. De grote overeenkomst is: ambitieus toen,
ambitieus nu.
Dankzij een goede samenwerking met zowel de boekhandel
als Engelse en Amerikaanse uitgevers, heeft Van Ditmar dit
jaar bijna 1,3 miljoen boeken geleverd aan de handel.
Daarmee is Van Ditmar onbetwist leider in dit marktsegment. Het hoogtepunt werd gevormd door de nieuwste
Harry Potter: Harry Potter and the Half-Blood Prince. Van dit
(gebonden) boek heeft Van Ditmar ruim 75.000 exemplaren
verkocht – dat is maar liefst 90 procent van alle verkochte
exemplaren in Nederland. Ook in de relatie met de buiten-

Erik Klijnsmit

landse uitgevers heeft Van Ditmar een vooraanstaande
positie. Van alle klanten van uitgevers over de hele wereld
behoort Van Ditmar tot de top vijf.
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strips

Laura Kemmink

René Prins

Wil Henriet

Marieke Niezen

Naast de samenwerking met uitgevers, is Van Ditmar in

de leveringen aan overige verkoopkanalen – zoals super-

2004 een samenwerking aangegaan met Gardners, een

markten – verder gestegen. Voor 2006 wordt een doorgroei

belangrijke groothandel in het Verenigd Koninkrijk. In

en een verdere versterking van de marktpositie verwacht.

2005 is Van Ditmar gaan samenwerken met Baker &
Taylor, een belangrijke groothandel in de Verenigde Staten.

Nu per 1 januari 2005 het systeem van boekhandelserken-

De assortimenten van de beide groothandels zijn toege-

ningen is vervallen en iedere retailer ook mag handelen in

voegd aan het eigen reeds uitgebreide bestand. Hierdoor

Nederlandstalige boeken, is de verkoop van Nederlands-

beschikt Van Ditmar nu over het totale aanbod aan

talige boeken in het niet-boekhandelskanaal sterk

Engelstalige boeken, dat via www.vanditmar.nl beschik-

gestegen. Zo is de omzet Nederlands van Van Ditmar ten

baar is voor de handel.

opzichte van 2004 met ongeveer 30% gestegen en zijn
boeken geleverd aan klanten als Etos, Esso, BP en Primera.

Ook het aantal aan de handel geleverde strips kwam

De verkoop aan deze niet-traditionele boekverkopers is

boven een miljoen exemplaren uit. Het absolute hoogte-

ongeveer 80% van de totale omzet Nederlands van Van

punt was de nieuwste Asterix: Het geheime wapen.

Ditmar. De resterende 20% wordt gevormd door verkoop

Hiervan zijn maar liefst 450.000 exemplaren uitgeleverd,

aan de boekhandel. Binnen het ‘niet-boekhandelskanaal’

een ongekend aantal. Geen enkel ander stripalbum

behoort Van Ditmar inmiddels tot de toonaangevende spelers.

bereikte zo’n grote oplage en zulke hoge verkoopcijfers.

Met een versterkte organisatie wil Van Ditmar in 2006 de

Met Het geheime wapen is een einde gekomen aan de

marktleider in dit segment zijn en verder groeien binnen het

serie. Het is volgens de auteur waarschijnlijk het laatste

boekhandelsegment. Dit onder het motto: op naar de verkoop

album. Inmiddels heeft Van Ditmar in samenwerking met

van meer dan een miljoen Nederlandstalige boeken!

uitgeverij Casterman wel een andere topreeks aan haar

“Het adres voor Engelse boeken maar ook dé handelspartner

assortiment weten toe te voegen: Kuifje. Behalve de

voor Nederlandstalige boeken en strips” zijn en blijven

verkopen aan boekhandels en stripspeciaalzaken, zijn ook

– en dat verder uitbouwen – is dé uitdaging voor 2006.
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Audax Publishing & Audax Media
Sterke titels

Yolanda Formanoy
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Audax Publishing kan bogen op een evenwichtige merkport-

Weekend zag dertig jaar geleden het levenslicht en onder-

folio. Er bestaat een mooie balans tussen mannen- en

streepte dat met een grote prijsvraag voor haar lezeressen.

vrouwentitels, week- en maandtitels en general en special

Het eerste nummer van AvantGarde kwam in het najaar van

interest. Bovendien wordt steeds één titel in een bepaald

1980 uit. Dat jubileum werd in oktober 2005 gevierd met de

segment uitgegeven. Centraal binnen Audax Publishing staat

uitgave van een dubbeldik ‘zilveren’ herinneringsnummer

het titeluitgeefproduct. De waarde van het tijdschrift als

van AvantGarde.

A-merk komt altijd op de eerste plaats. Daarvoor worden in
een open cultuur creativiteit, resultaatgerichtheid, oog voor

AvantGarde slaagt er nog steeds in te blijven verrassen en

prijs/prestatie en slagvaardigheid ten volle benut.

laat zich nooit leiden door vastgeroeste ideeën en meningen.
AvantGarde is dé maandtitel voor de hoger opgeleide vrouw

In 2006 zal de focus liggen bij het optimaliseren van het

van 25 tot 34 jaar en staat voor mode, beauty, luxe en

huidige titelpakket. Voor het versterken van de titels zal

genieten. Ondanks de vele introducties in het vrouwen-

ruim aandacht uitgaan naar het redactionele proces.

maandbladensegment wist AvantGarde het advertentie-

Binnen de organisatie moeten effectiviteit en efficiency

volume in 2005 goed te handhaven.

nog meer hand in hand gaan. Innoveren zal zich tot een
belangrijke kernwaarde ontwikkelen.

Weekend is toonaangevend in showbizz- en royaltyjournalistiek. Daarnaast zijn er elke week de vaste columns,

Uiteraard wordt niet alleen de lezersmarkt goed bediend

beautytips en een culinaire rubriek. In 2005 hebben alle

door onze portfolio en de veranderingen binnen Audax

pagina’s een frisser uiterlijk gekregen. De doelgroep van

Publishing. Via Audax Media krijgt de adverteerder een

Weekend is erg breed, het zwaartepunt ligt bij vrouwen

zeer divers merkportfolio aangeboden om de consument

tussen 30 en 55 jaar. De bruto bestedingen in Weekend op

te bereiken.

de advertentiemarkt zijn licht gestegen. Bovendien slaagde
Weekend er in 2005 in steeds meer A-merken naar zich toe

In 2005 was de publiekstijdschriftenmarkt wederom volop in

te trekken.

beweging. Verschenen er in het jaar ervoor 52 nieuwe
tijdschriften, in 2005 waren dat er 72. Audax Publishing

Dankzij het bouwen aan een sterke bladbinding met haar

lanceerde voor de eerste keer een titel op handtasformaat:

lezeressen - vrouwen tussen 25 en 49 jaar - slaagde Vriendin

Stars. De vormgeving is jong, snel en verrassend en laat de

erin om in 2005 in een dalende lezersmarkt de oplage ten

jonge lezeressen van 18 tot 24 jaar genieten van een blik in

opzichte van concurrerende titels te laten stijgen. Vriendin

het leven van internationale beroemdheden. Daarnaast

heeft in het segment vrouwenweekbladen een solide derde

besteedt het maandblad veel aandacht aan lifestyle,

plaats verworven. Emotie is de belangrijkste kracht: het blad

accessoires, beauty en gezondheid. Op de advertentiemarkt

is uniek in de manier waarop het gevoelens van de vrouw

moet Stars nog een plaats veroveren.

centraal stelt. Daarnaast kenmerkt het zich door echtheid,
trots en toegankelijkheid. Vriendin biedt elke week persoon-

Twee Audax-titels vierden in 2005 een jubileum. Dat zegt

lijke verhalen, spraakmakende interviews en bijzondere

zeker iets over de kracht van deze bladen in hun segment.

reportages. Ook is er veel aandacht voor lichamelijke en
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geestelijke gezondheid, mode, beauty en vrijetijdsbesteding.

Het opiniesegment staat onder druk, hetgeen ook duidelijk

In 2005 heeft Vriendin als line-extensions diverse specials

zichtbaar is op de lezersmarkt in het dagbladensegment. Dit

uitgegeven. Ook kreeg Vriendin in 2005 een nominatie voor

heeft geleid tot innovatie in het segment opiniebladen;

een Mercur in de categorie Tijdschrift van het Jaar. Op de

vooral internet heeft een vlucht genomen. HP/De Tijd blijft

advertentiemarkt ontwikkelt het blad zich erg goed. In 2005

hierbij zeker niet achter. Het weekblad wordt in de landelijke

zijn de bruto bestedingen gestegen naar 6,3 miljoen euro;

pers regelmatig geciteerd. HP/De Tijd is trots op haar

een stijging van maar liefst 25 procent.

onafhankelijkheid en gebruikt die om onconventionele en
tegendraadse meningen te ventileren. Dit wordt sterk

De verandering in de verschijningsfrequentie van Glossy, van

gewaardeerd door de doelgroep: de hoger opgeleide man

twee- naar vierwekelijks, had een gunstige invloed op de

en vrouw van 25 tot 49 jaar. Op de advertentiemarkt verliest

lezersmarkt. Glossy heeft geïnvesteerd in een luxere

HP/De Tijd enigszins terrein, vooral ten opzichte van Elsevier.

uitstraling en meer pagina’s. De lezeressen van Glossy zijn
tussen 18 en 34 jaar oud en geïnteresseerd in de levensstijl

In 2005 is Aktueel ingrijpend vernieuwd. Met de ondertitel

van sterren. Glossy biedt een kijkje in deze wereld vol

‘sport, show en crime’ is Aktueel nu hét weekblad voor de

glamour en luxe, waarbij de lezeres heerlijk kan wegdromen.

stoere man van 25 tot 49 jaar. Onderwerpen als snelle

Het advertentievolume van Glossy is in 2005 ten opzichte

sporten, misdaad en een goed lichaam krijgen volop

van 2004 gelijk gebleven. Het marktaandeel is licht gedaald.

aandacht. Nieuw is het wekelijkse sportkatern van twintig

Dit is voornamelijk het gevolg van de introductie van

pagina’s. Daarnaast bevat Aktueel diverse rubrieken. De

nieuwe titels.

revitalisering van deze titel is nog niet geheel voltooid. Op
dit moment maakt Aktueel een moeilijke periode door. Het

Girlz! is inmiddels een zeer populair blad onder jonge

advertentievolume is in 2005 aanzienlijk afgenomen.

meiden. Elk nummer wordt gemiddeld door maar liefst
25 procent van alle meiden in de leeftijd van 12 tot en met

De titels Mijn Geheim en Intiem kenden een licht dalende

16 jaar gelezen (bron: Jongerenonderzoek 2005). Naast het

lezersmarkt in hun unieke segment.

tijdschrift zijn er in 2005 diverse brandextensions gelanceerd.
Zoals een zeer succesvolle website (ruim 60.000 unieke

Zowel Audax Publishing als Audax Media hebben een

bezoekers per maand), een nieuwsbrief naar ruim 20.000

duidelijke toekomstvisie. Voor de komende jaren is een

adressen, een event-reeks (Girlz! On Tour) en een trendy

strategie ontwikkeld, waarbij merkbeleid en innovatie

schoolagenda. Het advertentiemarktaandeel is licht geste-

centraal staan.

gen, de advertentieomzet laat een substantiële stijging zien.
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AKO
De leukste leeswinkel van Nederland

De AKO-winkelketen verkoopt al meer dan 125 jaar kranten,
tijdschriften en boeken aan de consument. De winkels van
AKO zijn gevestigd op toonaangevende locaties als Schiphol,
NS Stations en A1-locaties in de belangrijkste winkelstraten
van Nederland. Naast de eigen winkels, beschikt AKO ook
over een klantenkring van zo’n 150 detaillisten, die hun
assortiment – of een gedeelte daarvan – via AKO betrekken.
AKO: drie letters die staan voor een wereld van leesplezier
en gemak. De afgelopen jaren heeft de AKO-formule zich
ontpopt tot dé gemakswinkel van Nederland. Met een
aanbod van meer dan 2.000 titels is AKO de tijdschriftenspecialist bij uitstek. Verder bieden de winkels tegenwoordig
een assortiment dat – naast kranten, tijdschriften en boeken
– ook wenskaarten, kantoorartikelen, schrijfbenodigdheden,

Roland van Geest
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multimediaproducten, tabakswaren, snoep, loten, telefoonkaarten, strippenkaarten en cadeaubonnen omvat. Getuige
de verkoopsuccessen is het een assortiment dat haarfijn

aansluit op de dagelijkse behoefte van de vele klanten die

Op de website www.ako.nl kunnen consumenten 24 uur per

AKO bezoeken. In 2006 zal de gemaksformule verder

dag en zeven dagen per week winkelen. Het assortiment

worden uitgebouwd.

bestaat uit Nederlands- en Engelstalige boeken met een

De luchthaven Schiphol neemt een bijzondere plaats in.

keuze uit meer dan 120.000 titels.

Al meer dan 75 jaar is AKO hier actief. Ook in 2005 is het

AKO reikt jaarlijks de meest toonaangevende literatuurprijs

aantal verkooppunten weer uitgebreid, waardoor het totaal

van Nederland uit: de AKO Literatuurprijs. In 2005 ging deze

inmiddels uitkomt op veertien. In de stationshal van Schiphol

naar Jan Siebelink voor zijn roman Knielen op een bed

Plaza is een heel bijzondere AKO geopend: de kleinste

violen. AKO heeft een eigen boekenreeks uitgebracht met

winkel van Nederland. Het is een kiosk die gebaseerd is op

heruitgaven van voorgaande AKO Literatuurprijs-winnaars.

het allereerste verkooppunt van de Amsterdamsche Kiosk-

AKO verwelkomt u graag in één van haar winkels of op

Onderneming.

www.ako.nl.

Naast de uitbreiding op Schiphol heeft AKO in 2005 een
derde stationswinkel geopend op het Centraal Station van
Amsterdam. Het totaal aantal stationswinkels komt hiermee
op 27. De komende jaren zal AKO blijven investeren in groei
van het winkelnetwerk, onder het motto: AKO op naar de
honderd winkels!
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Media Logistics
Specialist in logistiek

Michiel Ronk

Michiel van Antwerpen

Jolanda Jacobs

Bob Furrer

Ad Geerts

Raymond Cools

Audax Logistiek, onderdeel van de werkmaatschappij Media
Logistics, verricht alle logistieke activiteiten voor de werkmaatschappijen Betapress, Van Ditmar, AKO, AKO-online,
Audax Publishing, Van Gelderen en Imapress. Daarnaast
verzorgt Media Logistics logistieke activiteiten voor derden.
2005 stond in het teken van de clustering van de logistieke
operaties van Betapress, Van Gelderen en Media Logistics en
de centralisatie van logistieke activiteiten van Imapress in Gilze.
Door deze clustering zullen maximale synergie-effecten worden
bereikt en zal het kwaliteits- en efficiencyniveau stijgen. Alle
gewenste aanpassingen van de logistieke infrastructuur zijn
gerealiseerd en de nieuwe retoursystemen zijn in gebruik
genomen. Nadat in 2004 de mechanisatie en de automatisering van de logistieke processen plaatsvond, stond 2005 in
het teken van de finetuning van deze processen en kan
Media Logistics zich naast de interne bedrijven nog actiever
richten op de logistieke dienstverlening voor derden.

Peter Nugter
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Miriam de Volder

ARL
Scherp en slagvaardig
ARL richt zich in hoofdzaak op het leasen van auto’s aan Nederlandse en Belgische Audax-werkmaatschappijen en aan
Audax gerelateerde bedrijven. In 2005 slaagde ARL er in diverse bedrijven van buiten Audax daar aan toe te voegen.
Scherp en slagvaardig inspelen op de wensen van al deze klanten staat voor ARL centraal.
Ondanks de zwakke economie – die leidde tot minder contractverlengingen – en de hoge brandstofprijzen kan ARL
terugzien op een goed jaar.

Wim van Os
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Stafafdelingen
Efﬁciency en werkplezier
AUDAX DIENSTEN

FACILITAIRE DIENST

Alle werkmaatschappijen van Audax maken gebruik van

Om het werkklimaat voor onze medewerkers optimaal te

Audax Diensten. Dit bedrijfsonderdeel geeft de werkmaat-

houden, zijn de gebouwen en kantoren ook in 2005 prima

schappijen een voortdurende ondersteuning op de gebieden

onderhouden. Er zijn dit jaar enkele afdelingen verhuisd,

van personeel en organisatie, financiën en administratie,

waardoor een efficiëntere bezetting van de kantoren werd

juridische zaken, facilitaire zaken en communicatie.

gerealiseerd. Ook zijn zaken als gas en elektriciteit kostenbewust ingekocht. De receptie van Audax Amsterdam
(Lizzy Ansinghstraat) heeft een grondige opknapbeurt
gekregen en te Gilze worden bezoekers welkom geheten
via een lcd-scherm in de ontvangstruimte. Achter de receptie
hangt een groot scherm waarop Audax aan bezoekers kan
laten zien wat er speelt binnen het bedrijf. Om de bereikbaarheid optimaal te houden hebben de kantoren in Gilze
en Amsterdam een nieuwe telefooncentrale gekregen.
AUTOMATISERING EN INFORMATISERING

Audax A&I voorziet in een stabiele en flexibele ICT-infrastructuur en levert ICT-diensten die kostenefficiënt en
doelmatig de bedrijfsprocessen binnen Audax ondersteunen.
Continuïteit en risicospreiding zijn daarbij van cruciaal
belang. Dit heeft zich vertaald in een hoge veiligheidsgraad
door het dubbel uitvoeren van diverse systemen, het
inrichten van uitwijkmogelijkheden bij calamiteiten en de
aanwezigheid van een mainframe die door zijn robuustheid,
schaalbaarheid en kracht in staat is kritische bedrijfsprocessen goed te ondersteunen.
Vanaf 1 januari 2005 heeft Audax A&I een nieuwe organisatiestructuur. Door deze nieuwe structuur zijn de communicatielijnen binnen de beheerorganisaties van de diverse afdelingen
aanzienlijk korter geworden. Dit leidde niet alleen tot een
grotere efficiency, maar ook tot meer arbeidsvreugde.
Om de kennis en kunde binnen Audax A&I in een sterk
innoverende informatiewereld op een hoog niveau te

Rob Sel

houden, is de organisatie in 2005 gestart met een uitgebreid
opleidingsplan. Dit plan zal in 2006 worden voortgezet.
Door het herpositioneren van de afdeling RAP (Research,
Analyse en Projecten) vindt de registratie en bewaking van
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de lopende en nog op te starten projecten binnen Audax

Hans van Raak

plaats bij de afdeling Support van A&I. Ook voor projectleiding kan in 2006 een beroep gedaan worden op deze
discipline.
Naast de Bedis- (Betapress Distributie) en Gedis- (Van
Gelderen distributie) omgevingen komt SAP steeds centraler
te staan als corporate informatiesysteem binnen Audax.
In 2005 heeft een succesvolle migratie binnen Van Ditmar
Boeken naar SAP plaatsgevonden.
Mede dankzij de inspanningen van de Innovatiegroep
binnen Audax A&I is er sinds begin oktober binnen Audax
een intranet operationeel. Deze krachtige communicatietool
kan door alle medewerkers van Audax geraadpleegd
worden. In eerste instantie is dit intranet gevuld met
informatie van P&O, A&I, de facilitaire dienst, communicatie,
juridische zaken en het pensioenfonds. Het intranet zal in de
toekomst verder uitgebreid worden met informatie van alle
overige bedrijfsonderdelen en werkmaatschappijen.
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GECONSOLIDEERDE BALANS
NA WINSTVERDELING (IN DUIZENDEN EURO)

31 DECEMBER 2005
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

31 DECEMBER 2004

1.209
16.078
7.606

1.515
17.313
7.465

24.893

26.293

11.113
29.034
25.111

11.133
32.290
19.879

65.258

63.302

90.151

89.595

27
165
9.766

27
165
10.422

9.958

10.614

9.671

9.062

Kortlopende schulden

70.522

69.919

Totaal Passiva

90.151

89.595

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen

Totaal Activa

Groepsvermogen
Aandelenkapitaal
Wettelijke reserves
Overige reserves

Voorzieningen
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GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING
(IN DUIZENDEN EURO)

2005
Netto omzet
Kosten van grond- en hulpstoffen
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Afschrijvingen op immateriële en
materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen
Winstrecht derden
Belastingen resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening
Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
Resultaat na belastingen

265.844 100,0

153.359
37.950
7.620

59,6
14,7
3,0

153.536
40.133
8.665

57,8
15,1
3,2

5.427
41.461

2,1
16,1

6.068
41.255

2,3
15,5

Bedrijfsresultaat

Financiële baten en lasten

%

2004

257.374 100,0

Bedrijfslasten

Rentebaten
Rentelasten

%

245.817

95,5

249.657

93,9

11.557

4,5

16.187

6,1

0,1
(0,0)

263
(9)

0,2
(0,0)

500
(4)

254

0,1

496

0,2

11.811

4,6

16.683

6,3

(489)

(0,2)

(782)

(0,3)

(3.629)

(1,4)

(5.532)

(2,1)

(349)

(0,1)

113

0,0

7.344

2,9

10.482

3,9

Genoemde percentages zijn uitgedrukt in procenten van de netto omzet.

Omdat er in beide verslagjaren geen directe mutaties op het eigen vermogen, geen herwaardering
van materiële vaste activa en geen omrekeningsverschillen buitenlandse deelnemingen hebben
plaatsgevonden is het ’Overzicht van het totaalresultaat’ niet opgenomen in dit verslag.

Audax, volop in beweging 33

GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN KASSTROMEN
(IN DUIZENDEN EURO)

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
Mutatie te vorderen belasting
Mutatie tekort/overschot
pensioenvoorziening

Kasstroom uit operationele
activiteiten
(transporteren)
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2004

11.557

16.187

5.427

6.068

(1.707)

1.755

4.963
20

(3.411)
599

659

(303)

(55)
1.030

(4.384)
(96)

(469)

0

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest
Winstrecht derden
Winstbelasting

2005

4.441

(5.840)

21.425

16.415

263
(9)
(489)
(3.629)

500
(4)
(782)
(5.532)
(3.864)

(5.818)

17.561

10.597

Kasstroom uit operationele
activiteiten

2005

2004

17.561

10.597

(transport)

Kasstroom uit
investeringsactiviteiten
Investeringen in ﬁnanciële
vaste activa
Ontvangen dividend ﬁnanciële
vaste activa
Verstrekte leningen
Waardevermindering
ﬁnanciële vaste activa
Investeringen in
(im)materiële vaste activa
Desinvesteringen in
materiële vaste activa

(550)

(239)

32
(50)

0
(490)

124

61

(4.200)

(8.835)

315

417
(4.329)

Kasstroom uit
ﬁnancieringsactiviteiten
Aﬂossingen van verstrekte leningen
Uitgekeerd dividend

0
(8.000)

(9.086)

3.616
(9.937)
(8.000)

(6.321)

5.232

(4.810)

Liquide middelen begin boekjaar

19.879

24.689

Liquide middelen einde boekjaar

25.111

19.879

Netto kasstroom
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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
voor 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
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)
Uitgeverij Cascade II B.V., Gilze
Code II B.V., Gilze

Proportioneel geconsolideerde deelnemingen:
Van Gelderen Inﬂight B.V., Gilze (50%)
Niet geconsolideerde deelnemingen:
Party Holding B.V., Amsterdam (15%)
Verworven in 2005 :
ABTG B.V., Eindhoven (25%)
Code N.V., Antwerpen, België (60%)
Deze laatste is niet meegeconsolideerd in verband met de discontinuïteit van de titel Deng,
die in deze vennootschap wordt uitgegeven.
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, met als uitzonderingen
de deelnemingen in Autopodium Media B.V., Uitgeverij Cascade II B.V. en Code II B.V.
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.
Stelselwijziging in 2005
In 2005 heeft Audax een stelselwijziging doorgevoerd, conform de veranderingen in de
Nederlandse richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Het betreft hier RJ271, die handelt
over personeelsbeloningen. Het effect op het eigen vermogen per 1 januari 2005 bedroeg
1 2.848.000 negatief. Het netto resultaat over 2005 werd positief beïnvloed door deze
wijziging voor een bedrag van 1 311.000.

Audax, volop in beweging 37

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 lineair 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 latente belastingvordering opgenomen voor de nominale waarde en 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.
Liquide middelen
Deze staan ter vrije beschikking van de vennootschap.
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Voorzieningen
De verplichting voor de toegezegde pensioenregelingen is apart berekend voor iedere
toegezegde pensioenregeling. Hierbij is de projected unit credit methode toegepast.
In lijn met de voorschriften van deze methode, worden toekomstige beloningen die
werknemers hebben verdiend in de huidige en verstreken diensttijd, geschat.
Deze verplichting wordt vervolgens contant gemaakt. Voor zover sprake is van een
overschot wordt dit onder de ﬁnanciële vaste activa verantwoord.
De veronderstellingen voor salarisontwikkelingen, disconteringsvoet en overige
veronderstellingen zijn speciﬁek voor Audax afgeleid.
De actuariële winsten en verliezen die ontstaan door verschillen tussen de werkelijke en
veronderstelde demograﬁsche ontwikkelingen en door verschillen in de ﬁnanciële
veronderstellingen worden volgens de limiet-methode afgeschreven.
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 1-1-2005
Investeringen
Afschrijvingen

1.515
0
(306)

Boekwaarde 31-12-2005

1.209

Aanschafwaarde 31-12-2005

4.949

Cumulatieve afschrijving
per 31-12-2005

3.740

Machines en
installaties

Andere vaste
bedrijfsmiddelen

Totaal

Materiële vaste activa
Boekwaarde 1-1-2005
Investeringen
Afschrijvingen
Desinvesteringen

5.751
888
(1.074)
(146)

11.562
3.313
(4.047)
(169)

17.313
4.201
(5.121)
(315)

Boekwaarde 31-12-2005

5.419

10.659

16.078

Aanschafwaarde 31-12-2005

8.897

35.489

44.386

Cumulatieve afschrijving
per 31-12-2005

3.478

24.830

28.308

Audax, volop in beweging 41

2005
Financiële vaste activa
Andere deelnemingen:
Boekwaarde per 1-1
Verworven deelnemingen
Dividend
Overige mutaties
Resultaat deelneming
Boekwaarde per 31-12

369
550
(32)

17
239
0

(3)

0

(349)

113

Te vorderen belasting
Overschot pensioenen
Leningen:
Boekwaarde per 1-1
Verstrekte leningen
Aﬂossingen
Afwaarderingen
Boekwaarde per 31-12
Saldo per 31-12

2004

535

369

788

1.818

5.927

4.849

429
50
0
(123)

3.616
490
(3.616)
(61)
356

429

7.606

7.465

2005

2004

Vorderingen
Handelsdebiteuren
Overige vorderingen
Overlopende activa

22.455
1.904
4.675

20.748
7.469
4.073

Saldo per 31-12

29.034

32.290
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Voorzieningen
Dit betreft voorzieningen voor toegezegd-pensioenregelingen, prepensioen en VUT alsmede
jubileum- en verlofdagenregelingen. Deze voorzieningen hebben een langlopend karakter.
Inhoud van de toegezegd-pensioenregelingen
In hoofdlijnen is sprake van gematigde middelloonregelingen met voorwaardelijke indexatie.
Opbouw
De op de balans opgenomen actief- en passiefposten zijn als volgt opgebouwd:

Contante waarde toegekende
(pensioen)aanspraken waartegenover
geen beleggingen worden aangehouden
Contante waarde toegekende
(pensioen)aanspraken waartegenover
geheel of gedeeltelijk beleggingen
worden aangehouden
Fondsbeleggingen
Nog niet verwerkte actuariële resultaten
Saldo per 31-12

2005

2004

(2.879)

(2.905)

(60.848)
58.056
1.927

(52.029)
50.721
0

(3.744)

(4.213)

Verloopoverzicht
Het verloop in het boekjaar blijkt uit het volgende overzicht:

Saldo per 1 januari 2005
Premies
Lasten in de winst- en verliesrekening:
Toegekende pensioenaanspraken
Interest
Verwachte opbrengst fondsbeleggingen
Actuarieel resultaat
Reglementswijziging
Saldo per 31-12

Overschot
4.849
2.194

Tekort
(9.062)
1.095

(1.401)
(1.522)
1.807
0
0

(1.038)
(1.059)
659
(267)
1

5.927

(9.671)
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Het overschot is onder de ﬁnanciële vaste activa gerubriceerd en het tekort is onder de
voorzieningen opgenomen. De last met betrekking tot regelingen in de vorm van toegezegdebijdrageregelingen bedroeg in boekjaar 2005 1 193.000. De feitelijk behaalde opbrengst
fondsbeleggingen bedroeg over boekjaar 2005 1 3.098.000.
Op grond van de geldende ﬁnancieringsafspraak met Stichting Pensioenfonds Audax zal het
overschot beschikbaar zijn in de vorm van toekomstige premiereductie.
Indexatie
Voor de regeling ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds Audax zullen zoals het er nu
uitziet de eerste acht jaar geen indexaties uitgevoerd mogen worden en zullen daarna – zoals
de projecties nu aangeven – ook geen mogelijkheden bestaan om enige indexatie van opgebouwde rechten door te voeren. Voor de overige regelingen is de indexatie van ingegane en
premievrije pensioenen per regeling afhankelijk.
Belangrijkste actuariële grondslagen
- gehanteerde disconteringsvoet
- prijsinﬂatie
- verwachte rendement op
fondsbeleggingen
a) zakelijke waarden
b) vastrentende waarden
- verwachte salarisstijgingen
a) algemene salarisgroei
b) individuele salarisverhogingen
Kortlopende schulden
Handelscrediteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden
Overlopende passiva
Saldo per 31-12
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2005

2004

4,00%
2,25%

4,50%
2,25%

6,66%
3,66%

6,50%
3,50%

2,50%
Variërend per regeling

2,50%
Variërend per regeling

43.520

42.861

2.051
18.754
6.197

2.540
19.493
5.025

70.522

69.919

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 1 23,8 miljoen.
De verplichting voor het komend jaar bedraagt 1 5,6 miljoen, voor de periode 1 tot 5 jaar
1 17,4 miljoen en de verplichting langer dan 5 jaar bedraagt 1 0,8 miljoen.
De verplichtingen uit hoofde van licentie- en onderhoudskosten voor hard- en software
bedragen 1 1,0 miljoen, waarvan 1 0,9 miljoen op het komend jaar betrekking heeft.
De verplichtingen uit hoofde van investeringen bedragen 1 0,1 miljoen.
Per balansdatum waren garanties afgegeven voor een bedrag van 1 485.000.
Tevens waren voor een bedrag van 1 506.000 Amerikaanse dollars ingekocht tegen een
gemiddelde koers van 1 0,8428. Ook waren er voor een bedrag van 1 1.062.000 Britse
ponden ingekocht tegen een gemiddelde koers van 1 1,4651.
In het verslagjaar heeft Audax een overeenkomst gesloten met de gemeente Tilburg om
het Textielmuseum te sponsoren voor de komende 10 jaar. Jaarlijks – vanaf 2006 –
is hiermee een bedrag van 1 375.000 gemoeid.
Transacties met verbonden partijen
Audax heeft huur betaald aan Beatus B.V. ter grootte van 1 2.556.000. Daarnaast heeft zij
1 141.000 betaald aan Viab Holding B.V. voor bestuurskosten en 1 203.000 aan VIR EST
Consulting B.V. voor consultingkosten. Tot slot heeft zij aan Uitgeverij Cascade N.V. (België)
goederen en diensten geleverd met een waarde van 1 716.000. Cascade heeft op haar beurt
aan Audax goederen geleverd ter waarde van 1 3.806.000.
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE
WINST- EN VERLIESREKENING (IN DUIZENDEN EURO)

2005

2004

Omzet
Publishing
Groothandels
Retail
Logistics
Diensten

41.976
165.137
92.833
21.070
11.142

47.387
169.853
90.531
23.224
12.486

Af: Interne omzet

332.158
74.784

343.481
77.637

Netto omzet (geconsolideerd)

257.374

265.844

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 1 77,1 miljoen (2004: 1 82,2 miljoen).
Sociale lasten
Sociale lasten
Pensioenlasten
Totaal

4.995
2.625
7.620

5.565
3.100
8.665

Aantal medewerkers
In 2005 waren er gemiddeld, inclusief parttimers, 1.118 (2004: 1.150) medewerkers bij Audax in dienst.
Het aantal FTE in 2005 (vast en ﬂex) incl. over- en meeruren bedraagt 1.026,9 FTE (2004: 1.081,6 FTE).
Afschrijvingen
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa

306
5.121

801
5.267

Totaal

5.427

6.068

Overige bedrijfskosten
Overige personeelskosten
Promotiekosten
Magazijn- en distributiekosten
Huisvestingskosten
Algemene kosten

2.999
4.191
12.018
17.726
4.527

2.990
3.946
12.326
17.260
4.733

Totaal

41.461

41.255
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VENNOOTSCHAPPELIJKE BALANS
NA WINSTVERDELING (IN DUIZENDEN EURO)

31 DECEMBER 2005
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Financiële vaste activa

31 DECEMBER 2004

1.074
10.767

1.254
6.597

11.841

7.851

3.062
7.049

5.974
4.675

10.111

10.649

21.952

18.500

27
165
9.766

27
165
10.422

9.958

10.614

Langlopende schulden

6.796

5.796

Kortlopende schulden

5.198

2.090

21.952

18.500

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

Totaal Activa
Groepsvermogen
Aandelenkapitaal
Wettelijke reserves
Overige reserves

Totaal Passiva

VENNOOTSCHAPPELIJKE WINST- EN VERLIESREKENING
2005

2004

Resultaat deelnemingen na belastingen
Vennootschappelijk resultaat na
belastingen (inclusief winstrecht derden)

7.231

9.699

113

783

Resultaat na belastingen

7.344

10.482

Audax, volop in beweging 47

TOELICHTING OP DE VENNOOTSCHAPPELIJKE
BALANS EN WINST- EN VERLIESREKENING (IN DUIZENDEN EURO)

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.
2005

2004

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa betreffen uitsluitend betaalde goodwill.
Boekwaarde per 1-1
1.254
Investeringen
0
Afschrijvingen
(180)

67
1.286
(99)

Boekwaarde per 31-12

1.254

Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen:
Boekwaarde per 1-1
Resultaat groepsmaatschappijen
Dividend
Interimdividend
Nieuwe deelnemingen
Overige mutaties

1.074

6.245
10.924
(2.509)
(4.500)
36
0

Boekwaarde per 31-12

26.409
14.635
(19.409)
(12.400)
0
(2.990)
10.196

6.245

In 2005 heeft Audax B.V. de vennootschappen Uitgeverij Cascade II B.V. en Code II B.V. opgericht,
beide statutair gevestigd te Gilze.

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

352
550
(32)
(349)

0
239
0
113
521

352

In 2005 heeft Audax B.V. een 60%-belang verworven in Code N.V., statutair gevestigd te Antwerpen, België.
(transporteren)
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10.717

6.597

(transport)

Overige vorderingen:
Dit betreft een in het boekjaar
verstrekte lening aan een deelneming.
Saldo per 31-12

2005

2004

10.717

6.597

50

0

10.767

6.597

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.
Vorderingen
Handelsdebiteuren
Groepsmaatschappijen
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige vorderingen
Saldo per 31-12

0
123
2.921

63
123
104

18

5.684

3.062

5.974

Geplaatst aandelenkapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 1 113.445. Dit kapitaal is verdeeld in 2.500 aandelen
van nominaal 1 45,38. Geplaatst en volgestort zijn 600 aandelen van 1 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.
Overige reserves
Saldo per 1-1
Resultaat boekjaar
Overige mutaties
Dividend

10.422
7.344
0
(8.000)

9.878
10.482
(1)
(9.937)

Saldo per 31-12

9.766

10.422
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TOELICHTING OP DE VENNOOTSCHAPPELIJKE
BALANS EN WINST- EN VERLIESREKENING

2005

2004

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.
Kortlopende schulden
Handelscrediteuren
Groepsmaatschappijen
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden en overlopende
passiva
Saldo per 31-12

3
752

0
752

3.944

548

499

790

5.198

2.090

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, met uitzondering van Autopodium Media B.V., Uitgeverij Cascade II B.V. en Code II B.V.

Hoofddirectie
C. Bikkers MSc
Gilze, 6 maart 2006
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Raad van Commissarissen
Prof. Dr. A.H.J. Kolnaar
P.J. Baart

OVERIGE GEGEVENS

Accountantsverklaring
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2005 van Audax B.V. te Gilze
gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur
van de vennootschap. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake
de jaarrekening te verstrekken.
Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met
betrekking tot controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te
worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de
jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer
een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. Tevens omvat een controle een beoordeling
van de grondslagen voor ﬁnanciële verslaggeving die bij het opmaken van de jaarrekening
zijn toegepast en van belangrijke schattingen die het bestuur van de vennootschap daarbij
heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn
van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.
Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de
samenstelling van het vermogen op 31 december 2005 en van het resultaat over 2005 in
overeenstemming met de in deze jaarrekening toegelichte in Nederland algemeen aanvaarde
grondslagen voor ﬁnanciële verslaggeving en voldoet aan de wettelijke bepalingen inzake de
jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 B.W.
Tevens zijn wij nagegaan dat het jaarverslag voorzover wij dat kunnen beoordelen
verenigbaar is met de jaarrekening.

Tilburg, 6 maart 2006
BDO CampsObers Accountants

Drs. J.C.E. van Kollenburg RA

Drs. P.J.M. van den Wittenboer RA
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OVERIGE GEGEVENS

Bijzondere winstrechten
Audax Werknemersparticipatie B.V. heeft vanaf 2003 een 5% winstrecht in Audax B.V.
Statutaire winstverdeling
In de statuten is het volgende bepaald omtrent de verdeling van de winst:
Artikel 30: “De winst, zoals uit deze jaarrekening blijkt, staat ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders”.
Artikel 31.1: “Uitkering van winst geschiedt na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt
dat zij geoorloofd is”.
Artikel 31.2: “Dividenden zijn opeisbaar op een door de algemene vergadering te bepalen
datum. Indien de algemene vergadering geen datum bepaalt, zijn dividenden opeisbaar vier
weken na vaststelling”.
Artikel 31.3: “De algemene vergadering van aandeelhouders kan bepalen dat een interimdividend wordt uitgekeerd, daaronder begrepen een tussentijdse uitkering van reserves”.
Met de aandeelhouder is reeds in het boekjaar overeengekomen dat het af te dragen
dividend over 2005 1 8.000.000 zal bedragen. Dit bedrag is reeds in 2005 uitgekeerd.
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Sociaal Jaarverslag
ALGEMEEN

Mede als gevolg van de daling van het gemiddeld aantal

De mensen maken de organisatie. Medewerkers moeten met

FTE in 2005 zijn de loonkosten ten opzichte van 2004 met

plezier naar hun werk gaan. Eén van de sleutels voor het succes

5% gedaald.

van Audax is hoe mensen zich voelen, gedragen, ontwikkelen
en onderling samenwerken. Iedereen van hoog tot laag is

Dit Sociaal Jaarverslag biedt u een overzicht van wat Audax

belangrijk en draagt zijn of haar steentje bij aan het succes.

op sociaal gebied het afgelopen jaar tot stand heeft gebracht.

Audax probeert het klimaat te scheppen waarin haar medewerkers zo effectief en plezierig mogelijk kunnen werken.

ZIEKTEVERZUIM & REÏNTEGRATIE

In 2005 is het ziekteverzuim verder gedaald en werd een
Het jaar 2005 heeft voor een groot deel in het teken gestaan

uiteindelijk verzuim geregistreerd van 4%. Van groot be-

van de voor 2006 voorziene wijzigingen op het gebied van de

lang hierbij is een goed ziekteverzuimbeleid en een goede

sociale voorzieningen. De voorbereiding op de nieuwe Zorg-

interactie tussen medewerker, leidinggevende en P&O. De

verzekeringswet, de verandering van de WAO in de WIA, de

reïntegratie van arbeidsongeschikte medewerkers heeft ook

introductie van de Levensloopregeling en de wijziging van het

dit jaar weer een belangrijke plaats in dit beleid ingenomen.

prepensioen zijn daarvan voorbeelden. Daarnaast is in 2005
ingespeeld op de gewijzigde Arbo-wetgeving.

CAO

In 2005 is Audax met de vakorganisaties een nieuwe 2-jarige
CAO overeengekomen. Naast afspraken over de lonen zijn
de introductie van een werknemersbijdrage in het ouderdomspensioen en de afschaffing van het prepensioen voor
werknemers, die op 1 januari 2005 jonger waren dan 55 jaar,
de belangrijkste uitkomsten. Daarnaast is in de nieuwe CAO
aandacht besteed aan de nieuwe Zorgverzekeringswet, de
Wet WIA en de Levensloopregeling. De nieuwe CAO loopt
tot 18 juni 2007.
ARBO

Het bestaande Arbo-beleidsplan heeft ook in 2005 de basis

Frico Sijbrandi

gevormd voor de aanpak van arbeidsomstandigheden
binnen Audax. Binnen elk filiaal van AKO is een RI&E (Risico
Inventarisatie & Evaluatie) uitgevoerd. Uitvoering van de
plannen van aanpak per filiaal is een continu proces. In 2005
zijn in de filialen onder andere controles van de noodverlichting,
vluchtrouteaanduidingen, elektrische apparaten en brandblusmiddelen uitgevoerd. Voor 2006 staat een training
’omgaan met agressie en diefstal‘ voor alle medewerkers in
de AKO-filialen op het programma. RI&E voor Media
Logistics en Betapress zijn reeds in 2001 uitgevoerd.
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Voorzitter OR

Rien van der Griend

Plannen van aanpak zijn opgesteld en afgewikkeld. Controles

verzoek is een commissie gevormd bestaande uit een af-

van de Arbeidsinspectie hebben bevestigd dat het Arbo-

vaardiging van P&O en de OR om te komen tot een nieuwe

beleid binnen de logistiek resulteert in een veilige werk-

beoordelingssystematiek medio 2006. Ook in 2005 is de

omgeving. Na de implementatie van het project ALP

samenwerking met de ondernemingsraad op een construc-

(Audax Logistiek Project) is in 2005 een nieuwe RI&E voor

tieve en plezierige wijze verlopen.

de laagbouw Gilze gestart, die in het eerste kwartaal van
2006 zal worden afgerond.

SOCIAAL FONDS

Tevens is met Arboned een nieuwe overeenkomst gesloten

In 1983 is op initiatief van het bestuur het Sociaal Fonds

voor de Arbo-dienstverlening in 2006, waarbij de dienstver-

Audax opgericht. Het Sociaal Fonds is in het leven geroepen

lening specifiek is toegesneden op de behoefte van Audax.

om medewerkers die in financiële nood verkeren te helpen.
In de afgelopen jaren is landelijk duidelijk merkbaar geworden

ONDERNEMINGSRAAD

dat steeds meer mensen in ernstige geldnood raken. Het

Gedurende het jaar 2005 heeft de ondernemingsraad een

inkomen blijkt in een aantal van deze gevallen niet correct

aantal adviesaanvragen behandeld, onder meer inzake de

besteed te worden. Het Sociaal Fonds biedt maatwerk in de

bedrijfskleding AKO, de integrale logistiek en het Betapress

begeleiding van Audax-medewerkers die in een dergelijke

Sales en Product Management. Daarnaast is een instem-

situatie verzeild zijn geraakt. Het Sociaal Fonds bekijkt wat

mingverzoek behandeld met betrekking tot een wijziging

de medewerker op een bepaald moment het hardst nodig

van de beoordelingssystematiek. Als uitvloeisel van dit

heeft, bijvoorbeeld een maandelijkse bijdrage of het overAudax, volop in beweging 55

nemen van een schuld. Vervolgens worden afspraken gemaakt

WERKNEMERSPARTICIPATIE

over de voorwaarden van de lening. Daarnaast wordt de

De werknemersparticipatie is ingevoerd in 1993. Via deze

totale financiële situatie in kaart gebracht, waardoor de

participatie delen de werknemers van Audax voor een deel

knelpunten ook voor de medewerker zelf zichtbaar worden.

in de resultaten van Audax. Dit is gerealiseerd door de

Indien wenselijk, biedt het Sociaal Fonds structurele budget-

uitgifte van aandelencertificaten. Certificaathouders kunnen

begeleiding.

op deze manier profiteren van de financiële resultaten die
Audax boekt. De werknemers kunnen de certificaten verkrij-

PENSIOENFONDS

gen via de Audax Werknemersparticipatie B.V., die op haar

Het Audax-Pensioenfonds kent een zogenaamde middelloon-

beurt direct deelt in het resultaat van Audax. Het bezit van

regeling met een voorwaardelijke indexering. Indexering is

certificaten betekent voor onze medewerkers dat zij naast

slechts toegestaan voorzover aan alle dekkingsvoorschriften is

de normale arbeidsverhouding een extra financieel belang

voldaan en slechts mogelijk voorzover er voldoende middelen

hebben bij een goede gang van zaken bij Audax.

aanwezig zijn. Op grond van de voorschriften van De Nederlandsche Bank lijkt een indexering van pensioenen voor de

In 2005 is de nieuwe regeling van kracht geworden ten

komende jaren niet aan de orde. In 2005 is geen mogelijkheid

aanzien van de uitbreiding van het aantal certificaten. De

gevonden voor enige indexatie.

achterliggende doelstelling is zoveel mogelijk deelnemers te
laten participeren. Het aantal nieuwe certificaathouders is dit
jaar met circa 10% uitgebreid.
Per eind 2005 waren er 738 certificaathouders met
gezamenlijk 306.500 certificaten.
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Stichting
Jacques de Leeuw
De Stichting Jacques de Leeuw is een stichting die de

STUDIEFONDS

naam draagt van onze oprichter. De stichting heeft

Het Studiefonds van de Stichting Jacques de Leeuw heeft tot

ondermeer tot doel de continuïteit van Audax te waarbor-

doel financiële ondersteuning in de studiekosten te bieden

gen en te bevorderen. Daarnaast heeft zij enkele specifieke

aan kinderen en/of pleegkinderen van Audax-medewerkers

doelen waaronder het stimuleren van het familiaire karakter

in Nederland en België. Het bestuur van de Stichting Jacques

van Audax. Dit komt onder meer tot uiting in de

de Leeuw heeft daartoe in 1993 het zogenoemde Studie-

Oudgediendendag en het Studiefonds.

fonds opgericht. Dit Studiefonds wordt beheerd door het
bestuur van de Stichting Jacques de Leeuw en stelt zich ten

OUDGEDIENDENDAG

doel aanvragers financieel behulpzaam te zijn bij hun

Sinds 1995 nodigt de Stichting Jacques de Leeuw onze

(beroeps)opleiding door een studiebijdrage beschikbaar te

gepensioneerden en medewerkers die gebruik maken van

stellen. De bijdrage wordt gegeven aan de student zelf.

een vervroegd pensioen uit, om samen met hun partner een
paar gezellige dagen uit te gaan.
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KERNCIJFERS

Ziekteverzuimgegevens 2005 per werkmaatschappij onderverdeeld in mannen en vrouwen
Werkmaatschappij

Mannen
2005
2004
%
%

Audax Publishing
Audax Media

2,8%
2,7%

Autopodium

5,5%
2,0%

Vrouwen
2005
2004
%
%
3,5%
10,7%

4,5%
7,6%

Totaal
2005
2004
%
%
3,1%
7,0%

12,2%

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

Betapress
Betapress operations
Van Gelderen
Van Gelderen Inﬂight
Van Ditmar
Imapress

2,6%
5,2%
0,2%
0,8%
4,6%
1,4%

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

3,8%
7,5%
8,4%
2,2%
3,1%
7,2%

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

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

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

Media Logistics

2,9%

2,1%

7,4%

5,1%

4,6%

3,5%

AKO

3,7%

4,7%

4,0%

4,8%

3,9%

4,8%

Audax Diensten
Audax A&I
ARL

1,7%
3,2%

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

2,0%
4,7%

2,5%
1,7%

1,9%
3,4%

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

Totaal

3,5%

3,6%

4,4%

4,7%

4,0%

4,3%

Exclusief zwangerschapsverlof, zwangerschapsklachten en arbeidsgehandicapte ziekte-uren
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Aantal mannen en vrouwen fulltime en parttime per werkmaatschappij
Werkmaatschappij

Audax Publishing
Audax Media

Mannen
Vrouwen
fulltime
parttime
totaal
fulltime
parttime
totaal
2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004
34
6

Autopodium

43
10

10
1

44
7

2

54
10

40
8

38
11

32
5

41
4

72
13

79
15

72
85
3
3
3
25

92
109
13
3
16
35

107
102
12
3
15
45

2

Betapress
Betapress operations
Van Gelderen
Van Gelderen Inﬂight
Van Ditmar
Imapress

39
42
3
3
13
9

46
36
2
3
14
12

Media Logistics

54

54

5

AKO

82

79

Audax Diensten
Audax A&I
ARL

30
22
2
339

Totaal

11

29

1
29

39
71
3
7
13
11

47
65
2
8
14
12

27
20
9

35
17
9

13
21

12
20

65
89
4
3
3
14

4

5

5

59

59

17

19

32

34

49

53

29

29

111

108

53

60

179

171

232

231

30
22
2

4
2

6
2

34
24
2

36
24
2

8
3

12
2

22
3

18
3

30
6

30
5

355

86

88

425

443

219

235

451

462

670

697

2

In 2005 kwamen 128 medewerkers in dienst en gingen 173 medewerkers uit dienst
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Aantal werknemers en FTE in vaste dienst per eind 2005/eind 2004 en inzet gemiddeld aantal invalhulpen
en uitzendkrachten
Aantal Werknemers

Werkmaatschappij

FTE vast

2005

2004

2005

2004

116

133

103,5

116,7

20

25
2

18,5

23,9
2,0

Betapress
Betapress operations
Van Gelderen
Van Gelderen Inflight
Van Ditmar
Imapress

131
180
16
10
29
46

154
167
14
11
29
57

103,9
126,5
14,3
7,6
28,2
41,1

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

Media Logistics

108

112

91,9

94,7

AKO

343

339

249,5

247,6

64
30
2

66
29
2

53,6
28,6
2,0

56,6
27,6
2,0

1.095

1.140

869,2

906,2

Audax Publishing
Audax Media
Autopodium

Audax Diensten
Audax A&I
ARL
Totaal

Totaal FTE 2004 (vast en flex) inclusief over/meeruren
Totaal FTE 2005 (vast en flex) inclusief over/meeruren
Verloop
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2005
16%

2004
13%

2003
13%

2002
20%

1.074,4
1.013,0
2001
18%

2000
20%

Gemiddeld aantal FTE per periode
Uitzendkrachten
2005

Invalhulpen

Over/meeruren

2004

2005

2004

2005

2004

0,4

0,6

0,8

0,8
39,7

0,9
38,7

0,3

1,2
7,8

1,4
7,9

0,5
0,4
0,2

2,3

0,6

1,1

0,7

13,7

30,0

4,3

8,0

71,5
0,2

0,3

55,5

72,6

73,0

74,6

0,1

0,6

0,6
0,3

0,6
0,9

76,0

15,3

19,6
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