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Mensen maken een organisatie. Mensen maken Audax. 

De mensen van Audax staan om deze reden centraal in het 

jaarverslag van 2006. Het thema van het jaarverslag dat 

voor u ligt is daarom Audax, een mensenbedrijf.

2006 was een jaar waarin Audax zich stoutmoedig tot doel 

stelde haar marktaandeel op het gebied van publieksbladen 

te vergroten, de import en verspreiding van media- en 

aanverwante producten te intensiveren, nog meer te 

verkopen en de advertentie-exploitatie verder uit te breiden. 

Dit voor zowel de Nederlandse als Belgische markt, door te 

investeren in mensen en materiaal.

De diverse bedrijfsonderdelen van Audax hebben zich 

in 2006 positief ontwikkeld, waarbij motivatie, professional-

iteit, daadkracht en maatwerk hoog in het vaandel hebben 

gestaan.

Met dit jaarverslag willen wij u meenemen langs de 

verschillende facetten van Audax en inzoomen op de 

totstandkoming van deze ontwikkelingen en de mensen 

die dit hebben geïnitieerd. 

Audax, een mensenbedrijf
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Verslag van de Hoofddirectie
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ALGEMEEN

Het jaar dat achter ons ligt kan gekenmerkt worden als een 

jaar waarin neergaande omzetten werden omgebogen en 

waarin breed werd geïnvesteerd in organisatie en producten 

om de basis te leggen voor een omzettoename in 2007 en 

versteviging van onze positie voor de jaren daarna. In het 

jaar 2006 is nogmaals bevestigd, dat Audax een zogenaamd 

laat-cyclisch bedrijf is.

Met name in het eerste halfjaar werd de beweging van 

omzetdaling, die in 2005 was ingezet, verder doorgezet. 

Het tweede halfjaar daarentegen lag weer op het niveau 

van 2005. Daarmee is de weg omhoog ingezet. Deze weg 

omhoog kan in 2007 en 2008 nog eens door drie elementen 

worden versneld. Niet alleen heeft een aantal grote uitgevers 

besloten de distributie van hun tijdschriften via Audax te 

laten plaatsvinden, ook heeft Audax fors geïnvesteerd in 

nieuwe en bestaande titels (met name Aktueel Sportief) en 

heeft zij de organisatie op managementniveau verder 

gestroomlijnd. Deze laatste twee punten hebben uiteraard 

ook hun effect gehad op het resultaat van 2006, maar deze 

investeringen worden in de komende jaren terugverdiend. 

Daarbovenop heeft Audax in 2006 de resterende 85% van 

de aandelen in Party overgenomen van Wegener; Party 

draagt dit jaar al bij aan het totaalresultaat van Audax. 

Audax investeert bewust in de toekomst en verwacht 

daar de goede resultaten van te plukken. Het totale 

bedrijfsresultaat voor 2006 van Audax is uitgekomen 

op 1 7.149K.

In 2006 heeft ook de verdeling over de verschillende 

omzetcategorieën – en hiermee de bijbehorende 

resultaatgebieden – binnen Audax zich verder ontwikkeld. 

Dit betekent, dat Audax weer iets minder afhankelijk is van 

conjunctuurschommelingen. De resultaten van uitgeverij, 

groothandel en retail groeien steeds meer naar elkaar toe. 

De in het boekjaar doorgevoerde wijzigingen in organisatie 

en logistiek hebben niet alleen hun vruchten afgeworpen 

De strategie van Audax is gericht op het 
behoud van haar zelfstandigheid 

en het verzekeren van haar continuïteit. ( )

Carel Bikkers
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bij het binnenhalen van nieuwe opdrachtgevers bij de 

tijdschriften distributie, maar hebben ook voor een 

positieve effi ciency gezorgd. 

Ook onderschrijft Audax de steeds grotere invloed van 

internet. Niet alleen wordt het internet steeds vaker ingezet 

om interne en externe processen te stroomlijnen, maar 

we zien ook dat langzamerhand een steeds groter wordend 

stuk business via dit medium loopt. De resultaten van 

onze – in 2006 verbeterde – webwinkel zijn wederom 

positief en de sites die aan onze eigen bladen gelinked zijn, 

zijn al niet meer weg te denken. Deze genereren daarbij 

ook weer de nodige advertentieopbrengsten. Audax zal 

in 2007 verder breed in internetactiviteiten investeren bij 

al haar bedrijven.

PER BEDRIJF

Bij onze uitgeverijen in Nederland stonden het afgelopen 

jaar twee zaken centraal: de herpositionering van het blad 

Aktueel Sportief en het opbouwen van een nieuwe 

slagvaardige organisatie, waarbij met name het menselijke 

aspect veel aandacht kreeg. Beide gingen gepaard met 

omvangrijke uitgaven, die direct ten laste van het resultaat 

werden gebracht. Daarnaast werden nieuwe tijdschriften 

gelanceerd en is Audax steeds bezig de bestaande titels te 

renoveren en gebruik te maken van de mogelijkheden van 

het internet. De verkochte oplages van de bestaande bladen 

stonden met name in het eerste halfjaar onder druk en hand 

in hand hiermee de verkochte advertentieruimte. Maar zoals 

reeds vermeld is ook hier in het tweede halfjaar de weg 

omhoog ingeslagen. 

Onze uitgeverij in België – sinds begin van het boekjaar deel 

uitmakend van Audax – wist direct een positief resultaat te 

realiseren met als succestijdschrift het weekblad Primo/TVgids, 

dat zelfs de grens van 100.000 verkochte exemplaren wist te 

doorbreken. Ook hier werden nieuwe tijdschriften op de 

markt gebracht.

Bij de groothandels hadden zowel de retailers alsook de 

uitgevers last van de economische malaise. Voor wat betreft 

de tijdschriften kan gezegd worden dat de geleverde 

kwaliteit van de logistiek – essentieel voor het succes van de 

dienstverlening – ongekend hoog is. Daarnaast is de 

informatievoorziening naar de uitgevers nog verder verfi jnd 

en afgestemd op hun steeds hogere wensen. Deze twee 

zaken zijn mede de basis geweest voor een aantal uitgevers 

om over te stappen naar Betapress, maar ook de belevering 

van bezinestations en gespecialiseerde verkooppunten 

speelde hierbij een rol. 

Bij Van Ditmar, die dit jaar een nieuwe uitgave van Asterix en 

Harry Potter moest missen, is het een minder jaar geweest. 

Daarentegen werden in het kanaal van de Nederlandse 

boeken nieuwe afspraken gemaakt met een groot aantal 

uitgevers. Dit zal leiden tot een verdere stijging van de omzet 

in dit boekensegment. Ook hier werd – met het oog op de 

aantrekkende markt – geïnvesteerd in organisatie en 

systemen en werden de verkopen via www.vanditmar.nl 

verder uitgebreid. 

Imapress heeft in 2006 de opstartverliezen van haar operatie 

in Wallonië achter zich gelaten. In het boekjaar werden 

nieuwe contracten met uitgevers gesloten voor 2007 en 

volgende jaren en zij kon de vruchten plukken van het feit 

dat haar gehele logistiek in Gilze werd afgehandeld. 

De oplages van de buitenlandse kranten lieten bij Van 

Gelderen dit jaar weer een lichte teruggang zien. 

De lagere omzet werd gecompenseerd door nieuwe 

omzetten in producten zoals wenskaarten en aanvullende 

dienstverlening op de nationale luchthaven.

Onze retail wist – na de reeds succesvolle stijging in 2005 – 

dit jaar haar resultaat weer verder te verbeteren. Een verdere 

uitnutting van de winkelautomatisering en optimale inzet 

van onze medewerkers lagen hier aan ten grondslag. 

Er werden 5 nieuwe winkels aan de organisatie toegevoegd 

en de 16 miljoen klanten van AKO hebben dit jaar meer 



besteed. De derving is nog verder verlaagd tot een 

percentage, waarmee AKO één van de best beheerste 

winkelketens in West-Europa is. De website www.ako.nl 

werd drastisch verbouwd en gemoderniseerd en droeg 

daarmee wederom positief bij aan het totale resultaat. Begin 

2007 is er een overeenkomst met de NS en Bruna gesloten, 

waarin is afgesproken dat AKO de huidige Bruna 

stationswinkels in de loop van 2007 zal gaan exploiteren. 

Het beleid van AKO blijft erop gericht om te groeien in 

professioneel te managen grote traffi c points.

De logistiek kon in 2006 de vruchten plukken van de in 

2005 ingezette optimalisatie, door het onder één noemer 

brengen van alle logistieke activiteiten van Audax. Niet 

alleen kon in het boekjaar de geplande effi ciency worden 

gerealiseerd, maar werd de omvang van Media Logistics 

zodanig, dat steeds meer bedrijven Media Logistics uitkozen 

voor het verzorgen van hun totale logistiek. Op basis van 

de internationaal erkende succesvolle vormen van 

gespecialiseerde logistieke service verwacht Media 

Logistics haar omzet in 2007 te kunnen vergroten. 

FINANCIEEL

Het bedrijfsresultaat daalde van 1 11.557K in 2005 met 

1 4.408K naar een bedrijfsresultaat van 1 7.149K in 2006. 

De netto-omzet steeg met 1,8% ten opzichte van 2005. 

De EBITDA voor het jaar kwam uit op 1 12.777K 

(2005: 1 16.984K). Het resultaat na belastingen daalde 

met 27% van 1 7.344K naar 1 5.331K in 2006. 

In 2006 werd een winstrecht van circa 5% ten behoeve 

van de medewerkers van Audax in mindering op het 

resultaat gebracht. Dit winstrecht bestaat al sinds 2003. 

De bedrijfslasten stegen met 3,6%. De cash-fl ow van het 

jaar kwam uit op 1 10.959K (2005: 1 12.771K). Deze werd 

aangewend voor investeringen en dividend. De investeringen 

van het afgelopen jaar lagen met name op het vlak van 

logistiek en bedroegen totaal 1 7,5 miljoen. Voor 2007 staan 

er investeringen gepland voor een totaalbedrag van 1 9,3 

miljoen. De huidige kaspositie en de te verwachten cash-fl ow 

geven voldoende ruimte om deze plannen te kunnen realiseren.

MEDEWERKERS

Het gemiddeld aantal medewerkers nam in het boekjaar toe 

met 27 FTE naar 1.054 FTE. Deze stijging wordt met name 

veroorzaakt door extra winkels bij AKO en de overname van 

Party Publishing en Cascade in het boekjaar. Het percentage 

fl ex-inzet daalde van 14,2% naar 13,5%. Het ziekteverzuim 

bleef gelijk en kwam uit op een percentage van 4,0%. 

Het verloop van medewerkers daalde ten opzichte van 

2005 en kwam uit op 12%. 

Audax maakt zich zorgen over de jaarlijkse stijging van de 

loonkosten ten gevolge van carrière en leeftijdontwikkeling. 

Daarbovenop heeft dit ook effect op het resultaat en 

vermogen uit hoofde van regelgeving RJ271. 

Deze kosten- verhogingen moeten we terugverdienen 

uit effi ciency-verbeteringen en loonkostenbeheer. 

Resultaatafhankelijke beloningselementen kunnen 

hieraan bijdragen.

STRATEGIE

De strategie van Audax is gericht op het behoud van haar 

zelfstandigheid en het verzekeren van haar continuïteit, met 

name door het marktaandeel op haar markten uit te 

breiden. Hierin slaagt zij door steeds weer slagvaardig op te 

treden. Audax ontleent deze slagvaardigheid (die terugkomt 

in haar naam en in de naam van één van haar werkmaat-

schappijen, namelijk Uitgeverij De Vrijbuiter) aan enerzijds 

het steeds weer herinvesteren van een belangrijk gedeelte 

van de resultaten van het bedrijf en anderzijds de motivatie 

en het ondernemerschap van haar medewerkers.

VOORUITZICHTEN

Het medialandschap is op velerlei vlakken sterk in beweging. 

Nieuwe gratis dag- en weekbladen dienen zich aan, 

verschillende vormen van media (print, beeld, geluid en 

internet) raken steeds meer met elkaar verweven en 
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businessmodellen wijzigen continu door alle ontwikkelingen. 

Audax speelt daar ook in 2007 op in. Zij zal allereerst 

invulling geven aan haar in 2006 gesloten nieuwe contracten 

en ook deze klanten een optimale dienstverlening geven. 

Belangrijk hierbij is om in een situatie van stijgende 

omzetten en voortdurende margedruk de kosten nog 

scherper in de gaten te houden, zodat de nieuwe omzetten 

ook een bijdrage leveren aan het resultaat van Audax. 

Wij, Audaxieden, kunnen nu verder de weg omhoog 

gaan volgen.
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Carel Bikkers MSc

Voorzitter Hoofddirectie Gilze, 5 maart 2007

Van links naar rechts: Roland van Geest, Patrick Jansen, Erik Klijnsmit, Carel Bikkers, Peter van Dongen, Peter Brouwer, 

Yolanda Formanoy en Peter Nugter.
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 2006 2005 2004 2003 2002  2001

Netto omzet 263.184 258.639  265.844  265.866 249.624   238.138  

Bruto marge 104.945 105.280  112.308   110.552   103.867  95.437  

Bedrijfsresultaat 7.149 11.557  16.187  19.339  15.633   8.524  

Resultaat na belastingen 5.331 7.344  10.482   12.471   11.004  7.363  

Afschrijvingen 5.628 5.427  6.068   4.941  5.150   6.035  

Cash-flow 10.959 12.771  16.550  17.412  16.154   13.398 
       

Netto investeringen in       
(im)materiële vaste activa 7.199 3.886  8.418 9.327   3.911   3.790  

Vermogen ultimo* 7.428 9.906  10.614   12.918  12.918  12.714 

Duurzaam aan de onderneming       
verbonden vermogen 12.325 13.690  14.289   12.918   12.918   12.714  
       

Gemiddeld aantal medewerkers 

in vaste dienst 1.123 1.118  1.150   1.159   1.126   1.124  
       
Return on sales 2,7% 4,5% 6,1% 7,3% 6,3% 3,6%  
    

(IN DUIZENDEN EURO)
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Meerjarenoverzicht
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De werkmaatschappijen onder de paraplu van Audax zijn verspreid over Nederland en België en houden zich, 

in de breedste zin van het woord, bezig met het uitgeven, verspreiden en retailen van media- en aanverwante producten.

De verschillende disciplines uit deze bedrijfskolom zijn ondergebracht in een viertal kernen; uitgeverijen, groothandels, 

dienstverlening en detailhandel. Iedere kern kent haar eigen specifieke werkgebied, met een eigen visie en strategie. 

Binnen alle werkmaatschappijen vindt u 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.  

Werkmaatschappijen
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Alle titels zullen optimaal profiteren 
van het aangescherpte beleid en de verbeterde operatie.( )



Met een opvallende koerswijziging, ingezet eind 2005, heeft 

Betapress in 2006 goed kunnen inspelen op de veranderende 

wensen van de markt. De grote aanpassingen om de organisatie 

nog klantgerichter en slagvaardiger te laten denken en 

werken zijn het afgelopen jaar succesvol geweest.

De logistiek, waarin in 2003 en 2004 veel is geïnvesteerd en 

die daarmee toonaangevend is in Europa, is losgekoppeld 

van de commercie. In 2005 en 2006 is nadrukkelijk in de 

commercie geïnvesteerd, door onder meer een uitbreiding 

van de commerciële organisatie. Dit heeft geleid tot een 

structureel partnership met grote retailers als Albert Heijn, 

Superunie, Bruna en Primera. Er is naast de aandacht voor 

bestaande klanten aan uitgeverszijde ook een partnership 

gecreëerd met nieuwe uitgevers, met een structurele 

uitbreiding van de tijdschriftenportfolio tot gevolg. Zo kon 

Betapress in 2006 onder andere Weekbladpers Groep (met 

bladen als Voetbal International, Vrij Nederland en Psycholo-

gie Magazine), Z-Press en Scala als nieuwe uitgevers 

verwelkomen. Voorts is er additionele omzet gecreëerd door 

de afdeling Non-Traditional met producten als Studio 100 

merchandising (onder andere K3 en Bumba), agenda’s en 

kalenders.

Dankzij de inzet van haar 140 medewerkers, een hechte 

samenwerking tussen Product Management en Sales, in 

combinatie met commerciële daadkracht, zijn er successen 

geboekt zowel aan de retailkant - met een structureel betere 

positie in alle verkoopkanalen - als aan de uitgeverskant. 

Dit heeft al in het investeringsjaar 2006 tot een duidelijke 

stijging in marktaandeel en omzet geleid. Wel is de toene-

mende margedruk, als gevolg van de competitieve markt, 

een punt van zorg. Belangrijk is vooral dat, dankzij investerin-

gen in de commercie in 2006, Betapress klaar is voor de 

toekomst. De investeringen zullen zondermeer grote, 

positieve effecten hebben op de komende jaren.

De kernwaarden van Betapress (gedrevenheid, openheid, 

ondernemerschap, samenwerken en onafhankelijkheid) 

worden in 2007 op dezelfde wijze als in 2006 gedeeld met 

retailers en uitgevers, zodat aan het partnership duidelijk 

inhoud kan worden gegeven. Zo is Betapress in staat nog 

gerichter in te spelen op de marktontwikkelingen.

Uitgevers kunnen ook in 2007 vertrouwen op nog meer 

balans in de markt en een sterke vertegenwoordiging door 

Betapress van hun belangen bij de retail. Alle titels zullen 

optimaal profiteren van het aangescherpte beleid en de 

verbeterde operatie. Nu is reeds bekend dat Reed Business 

Information met titels als Elsevier en Landleven en Hachette  

Filipacchi Media Netherlands met Quote en de Elle-titels in 

2008 voor Betapress kiezen. 

Ook retailers gaan van meer balans in de markt profiteren. 

Ze kunnen inhaken op een nog beter commercieel beleid 

- bijvoorbeeld op het gebied van assortiment en promoties - 

en gaan meewerken aan de ontwikkeling van de categorie 

tijdschriften marktbreed. Zo zal er de komende jaren met 

een positievere blik naar tijdschriften in het algemeen 

worden gekeken en naar de rol van Betapress als category 

leader in het bijzonder.

Betapress blijft er naar streven de beste full-service partner te 

zijn. Zij wil dit realiseren door maatwerk te leveren bij het 

vermarkten van mediaproducten voor zowel uitgevers als 

retailers. Betapress doet dit door vraag en aanbod perfect af 

te stemmen op de wensen van de klant, door als geen ander 

toegevoegde waarde in de totale keten te leveren en 

tenslotte door efficiënt en probleemoplossend te zijn op het 

gebied van distributie. 

Met speerpunten als groei van de omzet in Non-Traditional 

producten, het verhogen van het marktaandeel in een aantal 

belangrijke bestaande kanalen maar ook groei binnen enkele 

nieuwe kanalen, uitbreiding van omzet in abonnementen en 

one-stop-shopping - het verkopen van diensten op het 

gebied van media, print, marketing, abonnementen - heeft 

de strategie voor de komende jaren vorm gekregen. 

Betapress is ervan overtuigd dat ze in 2007 hier succesvol 

invulling aan zal geven. 

Betapress 
Klantgerichtheid mét SUCCES
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Sinds 1948 houdt Van Gelderen zich bezig met de import en 

distributie van ruim 300 verschillende buitenlandse dagbladen 

en opinietijdschriften. Vrijwel alle titels worden dagelijks op 

de dag van verschijning, ’s morgens vroeg bij ruim 1.000 

winkels en ruim 10.000 abonnees, geleverd via een fijnmazig 

distributienetwerk dat zeven dagen per week operationeel is.

Enkele klinkende namen uit het tijdschriftenassortiment zijn 

Time, Newsweek, The Economist, Focus en Der Spiegel. 

Voor wat betreft de dagbladen zijn alle grote namen 

eveneens aanwezig zoals Financial Times, International 

Herald Tribune, Wall Street Journal Europe, The Times, 

Frankfurter Allgemeine Zeitung en Bildzeitung. 

Bij de buitenlandse kranten en tijdschriften blijven de 

oplages onder druk staan, waarbij gezegd mag worden dat, 

met het aantrekken van de economie, een stabilisering 

merkbaar is. 

Het aantal gespecialiseerde persverkooppunten neemt 

verder af en kiosken zijn al lange tijd uit het straatbeeld 

verdwenen. Met nieuwe concepten probeert Van Gelderen 

de krant dichter bij de consument te brengen. De City Press 

Bike is het afgelopen jaar uitvoerig getest en zal in 2007, als 

alternatief mobiel verkooppunt, een vast onderdeel worden 

van de distributie-activiteiten. Ook is in 2006 het ‘Krant op 

maat’ systeem ingevoerd bij een aantal vijfsterren hotels in 

de grote steden. Met dit systeem kunnen de hotelgasten bij 

het inchecken een keuze maken uit het totaalassortiment 

van Van Gelderen en wordt de bestelling de volgende 

ochtend bij het ontbijt of op de kamer bezorgd.

Een nieuw initiatief van Van Gelderen is de distributie en het 

uitgeven van wenskaarten. In 2006 is, in samenwerking met 

het tijdschrift Vriendin, de succesvolle wenskaartenlijn 

‘KatjeKaarten’ geïntroduceerd. Daarnaast start begin 2007 

de distributie van exclusieve wenskaartenlijn De Zonnebloem. 

Een gezamenlijk initiatief waarbij een deel van de opbrengst 

ten goede komt aan Stichting De Zonnebloem. 

Verder heeft Van Gelderen tijdens de ‘International Circula-

tion & Distributor Awards 2006’ de felbegeerde prijs van 

‘internationale distributeur van het jaar’ gewonnen.

VAN GELDEREN INFLIGHT
SCHIPHOL AIRPORT SERVICES

Bij Van Gelderen Inflight worden dagelijks 50.000 kranten 

en tijdschriften verwerkt tot handzame pakketten voor tal 

van luchtvaartmaatschappijen op Schiphol. Het betreft hier 

zowel binnen- als buitenlandse kranten en tijdschriften 

waaronder De Telegraaf, De Volkskrant, Financial Times en 

International Herald Tribune.

De service op de luchthaven zelf is het afgelopen jaar 

verder uitgebreid. De Gate service die voor British Airways 

wordt verzorgd, is uitgebreid naar andere luchtvaartmaat-

schappijen, zodat er dagelijks bij ruim 50 gates wordt 

afgeleverd. Gate service is het systeem waarbij een door 

de luchtvaartmaatschappij geselecteerd assortiment kranten 

en/of tijdschriften in een speciale display tot aan de gate 

wordt gebracht en de passagier op vertoon van zijn/haar 

boarding card een keuze kan maken. 

Tevens verzorgt Van Gelderen Inflight de volledige distributie 

en presentatie van kranten en tijdschriften aan alle verkoop-

punten op Schiphol, waaronder de AKO-winkels en de Grab 

& Fly punten van HMS Host.

Een volledig nieuwe activiteit van Van Gelderen Inflight is de 

groothandelsfunctie voor de wenskaarten van Hallmark op 

Schiphol. 

Van Gelderen 
Leidend in buitenlandse dagbladen en 
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 opinietijdschriften
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Een nieuw initiatief van Van Gelderen is de distributie 
en het uitgeven van wenskaarten.( )

Rob Alberts



Imapress
One-stop-shopping distributie voor de 
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Imapress verzorgt de distributie, 

import en marketing van 

tijdschriften, verzamelwerken, 

boeken, strips, rage-artikelen 

en DVD’s voor de Belgische 

pers- en foodwinkels.

Van links naar rechts: John Maas, Peter Vermeersch en Jeroen Lambert

In 2006 vierde Imapress haar tiende verjaardag als distributeur 

op de Belgische markt, die een turbulente eerste jaarhelft 

kende. Toch werd het voor Imapress weer een jaar van groei.

Op het gebied van tijdschriften werd - stilaan traditioneel - 

opnieuw een forse toename behaald. Een belangrijke 

bijdrage hierin werd geleverd door het pakket Franstalige 

titels, dat zowel in aantal als in omzet een hoge vlucht nam. 

De bestaande portefeuille aan titels boekte eveneens 

vooruitgang, waarbij de tijdschriften van de eigen uitgeverijen 

zich opvallend profileerden en sterker groeiden dan de 

markt. Ook de grote Belgische en Nederlandse tijdschriften-

uitgevers van Imapress wisten hun positie in veel gevallen te 

verstevigen, niet zelden door de introductie van nieuwe titels.

Wat de verzamelwerken betreft, heeft Imapress haar sterke 

positie kunnen handhaven. Imapress is op dit vlak al vele jaren 

marktleider in Vlaanderen, en kan dankzij haar expertise en 

groeiend vertrouwen van leveranciers én persverkopers nu 

tevens terugblikken op een aanmerkelijke groei van de 

verzamelwerken in Wallonië en Brussel. Daarmee is een stevig 

fundament gelegd om ook in 2007 verdere groei te realiseren. 

De vorig jaar ingezette strategie op het vlak van boeken, 

strips en DVD’s wierp de eerste vruchten af. Niet alleen steeg 

de omzet aanzienlijk, de vooruitzichten voor het komende 

jaar zijn ronduit positief. Intensieve afweging van de 



belangen van opdrachtgevers en afnemers staat hier 

centraal, waarbij de vertrouwensrelatie tussen ons verkoop-

team en de retailer een belangrijke troef is. Resultaat is niet 

alleen een betere samenwerking met de bestaande uitgevers 

en klanten maar ook het feit dat Imapress een aantal nieuwe 

retailketens als partner mocht verwelkomen. 

Deze ontwikkelingen stelden Imapress in staat om haar relatie 

met de bestaande uitgevers te verstevigen en uit te bouwen. 

De sterke profilering in de markt is echter ook andere uitgevers 

niet ontgaan. Het heeft een aantal toonaangevende nieuwe 

uitgevers doen besluiten een keuze te maken voor Imapress. 

Zij zullen vanaf 2007 overstappen op het one-stop-shopping 

concept dat Imapress als distributiepartner voor de Belgische 

markt biedt. Naast de vertrouwde professionele dienstverlening 

op het gebied van losse verkoop, speelt ook de dienstverlening 

voor abonnementen hierbij een belangrijkere rol.

Op logistiek vlak vormde de automatisering van het pick-

magazijn het slotakkoord van de in 2005 doorgevoerde 

logistieke integratie. Hoewel de organisatie nu kan bogen 

op één van de meest geavanceerde logistieke apparaten in 

Europa, blijft Imapress, in samenwerking met de logistieke 

partner en zustermaatschappij Media Logistics, verder 

investeren in logistieke projecten, waarbij kwaliteits-

verhoging en kostenbeheersing voorop staan. 

 Belgische markt

De vorig jaar ingezette strategie 
op het vlak van boeken, strips en DVD’s wierp 

de eerste vruchten af.( )
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De markt voor Engelstalige boeken in Nederland is in 2006 

wezenlijk gewijzigd. Voor het eerst was sprake van substan-

tiële parallelimporten uit de ons omringende landen, met 

name Duitsland. Van Ditmar verwacht echter de productgroep 

Engels terug te brengen naar het niveau van voorgaande jaren.

De stripmarkt heeft een dieptepunt gekend in 2006: nimmer 

was het aanbod van nieuwe titels zo beperkt. Bovendien is 

er een verschuiving geweest binnen de verkoopkanalen. 

Nog steeds zijn de stripspeciaalzaken het belangrijkste 

verkoopkanaal; de supermarkt en petrol lijken daarentegen 

in te krimpen. De verkoop via de boekhandel groeit, zij het 

niet zo snel als de overige kanalen inkrimpen. Van Ditmar zal 

daarom in aansluiting op klantenwensen meer gaan werken 

met kernassortimenten bij het food/non foodkanaal en met 

uitgebreidere assortimenten op maat bij de boekhandel en 

stripspeciaalzaken. 

De website van Van Ditmar (www.vanditmar.nl) gaat hier 

een zwaardere rol spelen met een goede vullingsgraad van de 

strips. Naast deze afzetverruimende maatregelen zal een 

verdergaande efficiëntieslag binnen de stripafdeling worden 

doorgezet en worden logistieke processen gestroomlijnd. 

De omzet in het Nederlandse boek is verder gegroeid. Een 

exponentiële groei is noodzakelijk waar volumes immers het 

rendement bepalen. Voor 2007 is het optimaliseren van 

bestaande distributie en verkoop daarom belangrijk. 

Afnemers van het Nederlandse boek bij Van Ditmar zullen 

doorgroeien, zowel in winkels, assortimenten als omloop-

snelheid. Daarnaast worden nieuwe afzetkanalen ontwikkeld 

binnen de sectoren entertainment en tabak en gemak. Voor 

2007 wordt minimaal een verdubbeling van de omzet 

verwacht, met hieraan gekoppeld een verhoging van het 

rendement.

Van Ditmar is een nieuwe koers gaan varen. Dit heeft 

geresulteerd in een vernieuwing in de organisatie, waarbij 

de klant nadrukkelijker centraal wordt gesteld. Promotionele 

ondersteuning op de winkelvloer zoals folders, narrowcasting 

en schappresentaties wordt steeds belangrijker. Om sneller en 

beter op deze veranderende marktomstandigheden in te 

spelen is de afdeling promotie geïntegreerd binnen de 

verkoopafdeling. Om nog beter op de klantbehoefte in te 

spelen, is een nieuwe functie toegevoegd aan de verkoop-

afdeling; die van key account management. 

Van Ditmar kijkt uit naar het verwachte mooie weer in 2007. 

2006 was voor Van Ditmar een minder jaar. Topsellers als een nieuwe Harry Potter en Asterix ontbraken in 2006. Mede als 

gevolg van de veranderde marktverhoudingen, heeft Van Ditmar haar koers vernieuwd en de klant nog centraler gesteld. 

Het vasthouden van een optimale dienstverlening aan uitgevers kan in de huidige marktverhoudingen alleen maar samen-

gaan met een nog actievere ondersteuning van retail in haar verkoop aan consumenten. Toegevoegde waarde bieden aan de 

gehele keten is het parool.
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Van Ditmar
De handelspartner voor boeken en strips
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Van Ditmar is een nieuwe koers gaan varen.( )
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Audax Publishing & Audax Media
Sterke titels
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Audax Publishing kan bogen op een gevarieerd en even-

wichtig tijdschriftenportfolio. Er bestaat een mooie balans 

tussen mannen- en vrouwentitels, week- en maandtitels 

en general en special interest. In 2006 is het portfolio 

uitgebreid met twee nieuwe titels: AvantgardeMEN en 

Diva&Donna. 

De tijdschriftenmarkt blijft volop in beweging. De trend om 

nieuwe tijdschriften in de markt te zetten, zien we vanaf 

2000 afzwakken. Verschenen er in 2005 nog 72 nieuwe 

titels, in 2006 waren dat er nog geen 50. 

Uitgevers van publiekstijdschriften zijn al zeer actief in het 

elektronisch uitgeven, merkextensies en TV-concepten. 

Het aantal verspreide exemplaren is in 2006 weliswaar licht 

gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar, maar het 

vrouwenbladensegment is met 10% gestegen. 

De bruto bestedingen van adverteerders zijn in 2006 

ongeveer gelijk gebleven aan die van 2005. Opvallend is dat 

de (bruto) mediabestedingen aan internet fors zijn gestegen. 

Audax Publishing zal de websites van de titels dan ook 

verder blijven ontwikkelen en Audax Media zal zich in 2007 

nog meer gaan richten op internet advertising. 

Sinds de introductie in 2002 heeft Girlz! op een bijzondere 

wijze een plaats in de markt veroverd. Het tijdschrift is voor 

meiden van 12 tot 19 jaar een leidraad in hun puberteit 

geworden. Wat pleit voor Girlz! is dat de lezers veel en vaak 

in het blad terug te vinden zijn. Circa 50% van het blad 

wordt door en met lezers gevuld. 

In het jongerensegment heeft Girlz! een flinke stijging laten 

zien (61%). Hiermee is de concurrentie in het segment 

voorbijgestreefd. Girlz! is uniek binnen het jongerensegment, 

dat heeft ervoor gezorgd dat het door 1 op de 4 meiden in 

het segment wordt gelezen. 

Het abonnementenaantal is dit jaar met ruim 50% gegroeid, 

van 16.000 aan het begin van 2006 tot bijna 25.000 aan het 

einde van het jaar. 

Girlz! is al lang niet meer alleen een tijdschrift, het is een merk. 

Naast de al een aantal jaren goedlopende schoolagenda is ook 

‘Girlz! on Tour’ - een reeks schoolfeesten - een groot succes. 

De website heeft ruim 40.000 unieke bezoekers per maand 

en maandelijks ontvangen 45.000 meiden de digitale 

nieuwsbrief. Daarnaast hebben al 7.500 jonge meiden een 

weblog via de site aangemaakt. 

In 2006 heeft Girlz! de eerste chicklit, romantische pockets 

voor tieners, op de markt gebracht. Al deze positieve 

ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat Girlz! is beloond 

met een nominatie voor een Mercur in de categorie 

‘Tijdschrift van het Jaar’. 

Voor Glossy was 2006 een stabiel jaar. Ondanks het sterke 

concurrentieveld, met opnieuw nieuwe titels in het segment, 

heeft Glossy haar positie op de lezersmarkt versterkt met 

een flinke groei. Ook de positie op de advertentiemarkt is 

uitgebouwd.

Het tijdschrift heeft een nieuwe pay off gekregen die beter 

aansluit bij de beleving: ‘je eigen glamourworld’. 

Bovendien is verder een nieuwe website gelanceerd die 

inmiddels het aantal bezoekers sinds het begin van 2006 

zag vervijfvoudigen. 

Vriendin maakte in 2006 voor het eerst zes specials in 

plaats van vier. Dit zal na het succes van 2006 in 2007 

worden voortgezet. Ook is het afgelopen jaar, met groot 

succes, de KatjeKaartenlijn gelanceerd. Deze wenskaartenlijn 

is gebaseerd op de hoofdpersoon van de wekelijkse strip in 

Vriendin, ‘Katje’. Ook verscheen er een ‘Katjeverjaardags-

kalender’. Daarnaast is in 2006 voor de eerste maal de 

Vriendinagenda gemaakt voor het jaar 2007.

Vriendin is verder een samenwerking met Holiday on Ice 

aangegaan. Op 31 december 2006 vond Vriendin’s eigen 

ijsshow plaats. 2007 wordt een feestelijk jubileumjaar, dan 

bestaat Vriendin 10 jaar. 
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Het tijdschrift heeft een nieuwe pay off gekregen die 
beter aansluit bij de beleving: ‘je eigen glamourworld’. ( )
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In het segment glossy vrouwenmaandbladen zijn de 

afgelopen jaren veel nieuwe titels gelanceerd. Toch heeft 

AvantGarde haar positie als toonaangevende glossy op 

het gebied van fashion, beauty, en human interest weten 

te behouden. Bij de strijd om de ‘Dutch Editorial Awards’ 

in september werden aan AvantGarde twee prijzen uitge-

reikt; voor de beste cover en voor de mooiste sieradenserie. 

Meeliftend op de autoriteit van AvantGarde, verscheen in 

maart 2006 de eerste editie van Avantgarde MEN; een 

twee keer per jaar aan het begin van de modeseizoenen 

verschijnende editie. AvantgardeMEN is Nederlands, maar 

heeft een internationale uitstraling. De doelgroep is de 

stedelijk georiënteerde man van 25 jaar en ouder. Deze man 

is ambitieus en heeft een interessante spending power. 

AvantgardeMEN besteedt hoofdzakelijk aandacht aan mode 

en modetrends. Naast mode wordt er ook aandacht besteed 

aan accessoires, gezondheid, persoonlijke verzorging en aan 

al het overige wat de stijlbewuste man interesseert. 

Voor HP/De Tijd was 2006 een enerverend jaar met veel 

eigen journalistiek onderzoek. Het opinieblad onderscheidde 

zich door meerdere goede voorspellingen. Bijvoorbeeld over 

de klimaathype, het literaire succes van Kluun, de moeizame 

militaire operatie in Afghanistan en de come-back van 

Balkenende. In HP/De Tijd verscheen de publicatie van het 

eerste grote interview met Alicia de Bielefeld, de oudste 

buitenechtelijke dochter van Prins Bernhard. 

Een succesvolle afsluiter van het jaar was de start van een 

ambitieuze serie over het leven en de lotgevallen van Ayaan 

Hirsi Ali, waarvan in december het eerste deel verscheen. 

Het abonnementenaantal is dit 

jaar met ruim 50% gegroeid, 

van 16.000 aan het begin 

van 2006 tot bijna 25.000 aan 

het einde van het jaar. 



HP/De Tijd is trots op haar onafhankelijkheid en gebruikt die 

om onconventionele en tegendraadse meningen te ventileren. 

Aktueel heeft in 2006 een restyling ondergaan waarbij niet 

alleen vormgeving en inhoud zijn aangepast. Een nieuwe 

naam, Aktueel Sportief en een nieuwe logo maakten deel 

uit van deze restyling. 

Nieuwe pijlers zijn wereldnieuws en wetenschap. 

Daarnaast is gekozen voor een vast wekelijks sportkatern 

van 24 pagina’s. Bovendien is Aktueel Sportief een 

exclusieve samenwerking met Paris Match gestart, 

waarbinnen uitwisseling van teksten en foto’s plaatsvindt. 

Aktueel Sportief heeft na deze restyling, in een periode 

waarin de mannenbladen sterk onder druk staan, een 

duidelijk groeiend lezerspubliek weten te bereiken. 

Stars is het enige volledige entertainment-magazine voor 

jonge vrouwen. Met haar unieke bladformule heeft Stars 

een juiste balans gevonden tussen informatie en vermaak. 

In een jaar tijd is de verkochte oplage gestegen van 25.000 

naar ruim 40.000 en heeft het blad een vaste plaats 

veroverd in dit overvolle bladensegment. 

In 2006 heeft Audax Publishing de titel Diva&Donna op de 

markt gebracht. Diva&Donna is het tijdschrift voor de 

zelfbewuste en stijlvolle vrouw vanaf 38 jaar. Het verschijnt 

eens per twee maanden. Deze nieuwe titel is een mooie 

aanvulling op het merkportfolio van Audax Publishing. 

Autoriteit op het gebied van showbizz was Audax Publishing 

al (Glossy, Weekend, Stars), maar met Diva&Donna wordt dit 

nog meer versterkt. Daarnaast bestond een dergelijke titel 

nog niet in Nederland. Ondanks de toenemende invloed van 

radio- en televisie-programma’s, en ondanks het feit dat 

meer serieuze (dagblad)journalistiek meer dan ooit aandacht 

besteedt aan gossip, is Weekend in de losse verkoop nog 

steeds de grootste van Nederland in dit segment. 

Audax Publishing streeft ernaar een crossmediale, multi-

mediale rol te kunnen vervullen en zal zich richten op een

diverse doelgroep met een focus op kwaliteit. Audax Media 

wil de consument in aanraking laten komen met onze 

platforms waardoor de adverteerder mogelijkheden krijgt om 

de consument zo effectief en efficiënt mogelijk te bereiken 

met een boodschap die beklijft. Voor beide bedrijven zal de 

strategie erop gericht zijn het marktaandeel te vergroten. 
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Opvallend is dat de (bruto) mediabestedingen 
aan internet fors zijn gestegen.( )
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Sinds 2006 vormen de uitgeverijen Cascade, De Vrijbuiter 

en Party Publishing samen Audax Publishing België. 

Deze uitgeverijen met hun diverse producten kenden een 

bijzonder boeiend jaar. 

In 2006 werd Party Publishing aan Audax Publishing België 

toegevoegd, een overgang die voor de redactie nagenoeg 

rimpelloos verliep. De eerste synergieën met de andere 

uitgeverijen werden gerealiseerd waardoor goedkoper kan 

worden geproduceerd. Dankzij de deskundige leiding van 

Ton de Wit blijft Party goed scoren in een zwaar 

concurrerende markt.

Bij De Vrijbuiter werd in 2006 het 30-jarig bestaan van 

Mijn Geheim gevierd. Tijdens dit jubileumjaar verhoogde 

het tijdschrift het aantal abonnees significant dankzij de 

abonnementspagina op het internet. Ook de Mijn Geheim 

Specials en in het bijzonder de Speciale Jubileumuitgave 

deden het goed in 2006. De losse verkoop staat echter licht 

onder druk. Mijn Geheim kreeg in 2006 een nieuwe 

concurrent: Mijn Story, dat twee maal verscheen. Het blad 

zal haar dertigjarige naam en faam combineren met 

strategische vernieuwingen en communicatie om zich 

positief te onderscheiden in 2007. 

Het jongere zusje van Mijn Geheim, het maandblad Intiem, 

behield in 2006 haar positie op de markt. 

Voor de Candlelight Historische romans was 2006 een 

bijzonder jaar: de redactie werd versterkt, de marketing 

werd op orde gebracht en de verkopen gaan langzaamaan 

omhoog, wat een goede uitgangspositie voor 2007 geeft. 

 

Cascade bouwt aan de weg. De Belgische uitgeverij 

lanceerde twee nieuwe titels in 2006: Eos Sciences en 

Zanadu. Eos Sciences is het eerste Franstalige blad van de 

groep. In België wordt het populair-wetenschappelijk 

magazine geëxploiteerd door Cascade zelf. In Frankrijk 

wordt het verkocht via een licentieovereenkomst met een 

uitgeverij uit Parijs. Op de advertentiemarkt in België blijkt 

Eos Sciences, dat in combinatie met Eos Vlaanderen wordt 

aangeboden, een voltreffer. De lezersmarkt moet in 2007 

nog meer veroverd worden. 

Zanadu is de tweede nieuwe titel die Cascade dit jaar 

lanceerde. Dit blad zoekt aansluiting bij de doelgroep die 

(voornamelijk door de leeftijd) een lichte afkeer heeft van 

modegrillen, steeds veranderende lifestyle en trends. Deze 

lezers zoeken kwaliteit en willen bewust genieten van het 

leven. Ook hier is Cascade er behoorlijk in geslaagd de 

advertentiemarkt mee te krijgen. Aan de formule en 

uitstraling van dit toch wel erg vernieuwende blad moet nog 

worden gesleuteld. De grootste concurrent heeft intussen 

een vergelijkbaar initiatief in België aangekondigd. 

De nieuwe gezamenlijke aanpak met Audax Publishing 

Nederland het afgelopen jaar is een winstgevende formule 

gebleken en is voor Glossy zeer succesvol geweest. 

Sinds 2006 vormen de uitgeverijen Cascade, 
De Vrijbuiter en Party Publishing samen 

Audax Publishing België.( )



Audax Publishing België
Uitgeverijen boordevol ambities
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Primo/TVgids is zich tot het vlaggenschip van de uitgeverij 

aan het ontwikkelen. Een verkoop die wekelijks 100.000 

exemplaren bedraagt, een stijging van bijna 20% van de 

advertentie-inkomsten én de synergieën in aankopen met de 

andere Audax-titels zorgen voor een mooi resultaat in 2006 

en flink wat ambitie in 2007.

Het gaat ook goed met Eos, het maandelijks verschijnende 

populair-wetenschappelijk magazine. Ondanks een zwakker 

jaar op de advertentiemarkt werden door vernieuwingen op 

de redacties mooie resultaten geboekt. Eos versterkte ook 

zijn positie op het internet, met onder andere meer dan 

22.000 inschrijvingen voor de gratis nieuwsbrief. Naast Eos 

is Scientific American een volwassen titel aan het worden, 

gericht op de ‘harde’ wetenschappers onder de doelgroep. 

De groei van Scientific American is zó positief dat is besloten 

de frequentie in 2007 te verhogen met twee edities tot acht 

per jaar. De specials van Eos en Scientific American zijn aan 

het uitgroeien tot een eigen titel over psyche en brein. Deze 

uitgaven blijken telkens weer succesvol. 

Koen De Buck en Kristine Ooms



Naast de eigen winkels kent AKO ook ruim 130 aangesloten 

Contract Verkooppunten voor wie AKO de centrale inkoop en 

facturatie van met name kranten en tijdschriften verzorgt. Dit 

betreft veelal zelfstandige boekhandels en tabaksspeciaalzaken, 

maar bijvoorbeeld ook alle Selexyz winkels van de Boekhandels 

Groep Nederland en alle Stena Line veerboten behoren daartoe.

Binnen de AKO-formule staat lezen centraal. Het kern-

assortiment bestaat derhalve uit een breed aanbod van 

tijdschriften en kranten en een ruime selectie van bestseller 

boeken en strips, aangevuld met schrijfwaren, kantoor-

artikelen en wenskaarten. Het gemaksassortiment bestaat 

uit rookwaren, zoetwaren, frisdranken en loterijloten, 

maar ook voor cadeaubonnen, telefoonkaarten en 

strippenkaarten kan de consument bij AKO terecht. 

In 2006 heeft AKO het aantal winkels uitgebreid tot 82. 

Medio mei is een AKO kiosk geopend in de vertrekterminal 

van de veerdienst naar Ameland te Holwerd. Op luchthaven 

Schiphol is het aantal verkooppunten verder uitgebreid door 

de opening van de Pockets-winkel in Lounge 3 en een AKO 

shop-in-shop in de nieuwe Lounge 4. Medio september heeft 

AKO een winkel geopend op Rotterdam Airport. Het betreft 

hier een eigen vestiging aan de landzijde van de vertrekterminal. 

Achter de douane levert AKO eveneens de kranten en 

tijdschriften aan het bestaande verkooppunt. Eind 2006 

opende AKO een winkel aan het Stationsplein te Apeldoorn. 

Met de overname van boekhandel Wagner te Noordwijk 

heeft AKO medio 2006 niet alleen een nieuwe winkel 

geopend maar tevens fungeerde deze winkel als eerste 

pilotstore voor de gerestylde AKO-formule. Meest opvallend 
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De winkels van AKO zijn gevestigd op toonaangevende locaties, zoals de luchthaven Schiphol en 

Rotterdam Airport, de grotere NS treinstations en A1-locaties in de belangrijkste winkelstraten van 

Nederland. Ook is AKO 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar op internet via www.ako.nl.

AKO is in Nederland met ruim 

80 leeswinkels en circa 650 

medewerkers de grootste 

fi liaalorganisatie op gebied 

van de verkoop van kranten, 

tijdschriften en boeken.



AKO
De leukste leeswinkel van Nederland

is de nieuwe oranje huisstijl, die door een heldere instore 

communicatie in de hele winkel is doorgevoerd, maar ook is 

vertaald naar de uitstraling aan de buitenzijde. Het vergroten 

van de stopkracht en het verhogen van impulsaankopen 

hebben centraal gestaan bij het ontwikkelen van de nieuwe 

formule. In het interieur wordt dit onderstreept door de 

nieuwe boekentafels met leesplanken, waardoor de boeken 

beter kunnen worden uitgelicht. 

Het AKO-logo komt veelvuldig terug in alle communicatie 

binnen de winkel, hetgeen moet bijdragen aan het 

vergroten van de naamsbekendheid. 

Naast de nieuwe huisstijl en interieurelementen is ook de 

lay-out van de productgroepen gewijzigd. Tijdschriften, de 

belangrijkste omzetgroep van AKO, worden nog prominen-

ter gepresenteerd waarbij een duidelijke segmentatie en 

schappresentatie moet leiden tot een verbeterde vindbaar-

heid voor de klant. De grotere filialen zijn voorzien van een 

actiemodule in de tijdschriftenwand. Begin 2007 zal via 

televisieschermen een begin worden gemaakt met de uitrol 

van AKO TV in het kader van narrowcasting. De focus op het 

uitbouwen van het gemaksassortiment heeft geleid tot een 

nieuwe toonbankmodule, waarbij met name de tabak- en 

zoetwarenpresentaties sterk zijn verbeterd. Ook is de 

productgroep frisdrank als vast assortiment toegevoegd aan 

de vernieuwde AKO-formule. De nieuwe winkelformule is 

in 2006, behalve in Noordwijk, ook als pilotstore doorge-

voerd in nieuwe winkels zoals Rotterdam Airport en 

Apeldoorn. Na een succesvolle doorontwikkeling hebben 

alle bestaande vestigingen in de zomermaanden van 2006 

een facelift ondergaan, waarbij in alle winkels de nieuwe 

oranje huisstijl is doorgevoerd en de nieuwe interieur-

elementen zijn toegevoegd. In 2007 zal de formule 

verder worden doorontwikkeld. 

Naast de nieuwe winkelformule is in 2006 ook een nieuw 

webplatform gerealiseerd voor www.ako.nl. Met de 

vernieuwde techniek en functionaliteiten is een goede basis 

gecreëerd voor de verdere uitbouw van internetactiviteiten in 

de komende jaren. Doelstelling is dat www.ako.nl in omzet 

uitgroeit tot het grootste boekenfiliaal binnen de AKO-

organisatie. De synergie tussen winkels (‘bricks’) en de 

website (‘clicks’) kan met het nieuwe platform verder worden 

uitgenut. Zo kunnen internetbestellingen voortaan worden 

afgehaald in de AKO-winkels. In 2007 zal AKO zich richten op 

een verdere commerciële uitbouw van internetactiviteiten.

In 2006 is de 20e AKO Literatuurprijs uitgereikt door 

juryvoorzitter HKH Prinses Laurentien der Nederlanden en in 

aanwezigheid van ZKH Prins Friso. De gelukkige winnaar was 

Hans Münstermann met zijn boek ‘De Bekoring’. Na het 

winnen van de prestigieuze AKO-prijs zijn de verkopen van 

zijn boek zodanig gestegen dat hij binnen twee weken de 

nummer één positie bekleedde in de landelijke bestseller 

top-60 van het CPNB. Uit het NIPO naamsbekendheidonder-

zoek is overigens gebleken dat de AKO Literatuurprijs onder 

de Nederlandse bevolking verreweg de bekendste boeken-

prijs van Nederland is.

AKO heeft een duidelijke toekomstvisie, waarbij de 

ontwikkelde strategie voor de komende jaren in 2006 

zichtbaar in gang is gezet. Centraal hierbij staat de ambitie 

om te groeien naar 100 tot 125 winkels in Nederland op 

high-traffic locaties, een verdere uitbouw van het gemaks-

assortiment, alsmede het vergroten van de bekendheid 

en herkenbaarheid van de AKO leeswinkelformule. 

AKO verwelkomt u graag in één van haar winkels of op 

www.ako.nl. 
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Media Logistics verricht alle logistieke diensten voor de 

werkmaatschappijen Betapress, Imapress, Audax Publishing, 

Van Gelderen, AKO, AKO Online en Van Ditmar. Tevens 

verzorgt Media Logistics logistieke activiteiten voor derden. 

Met ingang van 2006 staat het thema expansie, onder-

steund door ketenoptimalisatie en integrale logistiek, 

centraal binnen de organisatie.

De samenvoeging van alle logistieke activiteiten heeft een 

positief effect gesorteerd ten aanzien van efficiency, 

kwaliteit en kosten. Dit heeft een enorm positieve bijdrage 

geleverd aan het financiële resultaat van Media Logistics. 

De intensieve samenwerking met de interne commerciële 

bedrijven heeft geleid tot een betere procesbeheersing. 

In 2006 werd groei van de omzet op alle disciplines gerealiseerd.

Media Logistics werkt aan haar naamsbekendheid door 

actieve acquisitie, deelname aan beurzen en een bedrijfsfilm. 

Dit jaar is een ontwikkeling ingezet, waarbij de vraag naar 

de totale logistieke dienstverlening is toegenomen. Dit geldt 

met name voor de activiteit reverse logistics. Deze dienst-

verlening vindt steeds vaker plaats in opdracht van retailers. 

Deze toename zet ook in het jaar 2007 door. 

Distributieactiviteiten in combinatie met retouracties vinden 

plaats in Nederland en in België. De toename van de vraag 

naar reverse logistics en de integratie van retourverwerking 

van zustermaatschappij Imapress hebben geleid tot investe-

ringen in twee nieuwe sorteerunits en een retourverwer-

kingsmachine voor de overige artikelen. 

Verder is Media Logistics in 2006 gestart met een nieuwe 

dienstverlening: het plaatsen van (promotie)materiaal en het 

vullen van displays voor derden. Deze activiteit wordt 

gecombineerd met andere distributieactiviteiten. 

In het internationaal transport heeft uitbreiding van activiteiten 

plaatsgevonden, evenals transportactiviteiten naar nieuwe 

markten.

De activiteit overige dienstverlening (sealen, pakketten 

maken en stickeren) kende ook een sterke groei. Hierdoor 

heeft Media Logistics moeten investeren in een nieuwe 

seal- en stickermachine.

Naast de finetuning van de huidige logistieke processen is 

een aantal innovatieve projecten opgestart. Voorbeelden 

hiervan zijn Document Management Systeem, Printing Inline 

en de implementatie van een rittenplansysteem. 
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Media Logistics
Specialist in logistiek



ARL is de leasemaatschappij van Audax. Zij richt zich 

hoofdzakelijk op het leasen van auto’s aan de Nederlandse 

en Belgische Audax-bedrijven, alsmede aan de aan Audax 

gerelateerde bedrijven. Het gaat om personenwagens 

en om lichte bedrijfswagens.

Vanuit de vestiging in Gilze wordt de inkoop, de verkoop, het 

onderhoud en de financiering van het wagenpark verzorgd.

Bovendien verzorgt en beheert ARL de mobiele telefonie 

van de Nederlandse Audax-bedrijven.

De mission statement van ARL luidt; ‘Het ter beschikking 

stellen van automobielen en het geven van ondersteuning 

tegen de laagst mogelijke kosten en de hoogst mogelijke

servicegraad’.

Omdat de betrouwbaarheid van het wagenpark bij ARL hoog 

in het vaandel staat, is de samenwerking met een grote regio-

dealer, met betrekking tot inkoop en onderhoud, in 2006 

succesvol gecontinueerd. Dit heeft opnieuw geresulteerd in 

de daling van het aantal pechgevallen in 2006.

Tevens werd met de huidige provider van de mobiele telefoons 

een nieuwe raamovereenkomst gesloten, hetgeen heeft 

geresulteerd in verbeterde voorwaarden en condities.

Door bij de brandstofverwerking gebruik te maken van de 

online diensten van een grote landelijke brandstoffenleveran-

cier, verlopen de aanvragen, het verwerken en de facturering 

van de brandstof snel en efficiënt. 

ARL 
Betrouwbaarheid hoog in het vaandel
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‘Het ter beschikking stellen van automobielen 
en het geven van ondersteuning tegen de 

laagst mogelijke kosten en de hoogst 
mogelijke servicegraad’.

( )

Wim van Os



Stafafdelingen
Effi ciency en werkplezier
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AUDAX DIENSTEN

Alle werkmaatschappijen van Audax maken gebruik van 

Audax Diensten. Dit bedrijfsonderdeel geeft de werkmaat-

schappijen een voortdurende ondersteuning op de gebieden 

van personeel en organisatie, financiën en administratie, 

automatisering en informatisering, juridische zaken, 

facilitaire zaken en communicatie.

FACILITAIRE DIENST

Facilitaire Dienst ondersteunt de werkmaatschappijen op het 

gebied van onderhoud van gebouwen, installaties en 

productiemiddelen. Ook de catering, postvoorziening, 

beveiliging, energievoorziening en al die andere zaken die 

niet tot de core business behoren van de werkmaatschap-

pijen worden hier centraal gefaciliteerd. De Facilitaire Dienst 

vervult de wensen binnen grenzen.

Ook dit jaar zijn de gebouwen en gebouw-gebonden 

installaties, zoals verwarming, koeling, elektra, noodstroom 

en sprinkler goed onderhouden waarmee een goed werk-

klimaat kan worden geschapen voor onze medewerkers. 

Begin 2006 is, naast een nieuwe logistieke hal, een technische 

ruimte opgeleverd die geschikt is om in de toekomst alle 

gebouwen van Audax te Gilze te voorzien van verwarming, 

koeling en perslucht. Om de steeds stijgende energieprijs 

tegenwicht te bieden, zijn er energiebesparende maat-

regelen genomen die zowel het verbruik van gas als dat van 

elektra verminderen. De meest in het oog springende 

besparing is een modern klimaatbeheersingssysteem dat 

gebruik maakt van grondwater. In de zomer worden de 

gebouwen van Audax te Gilze gekoeld met opgeslagen 

winterkoude en in de winter verwarmd met opgeslagen 

zomerwarmte. In de gebouwen te Gilze en Amsterdam is een 

nieuw toegangscontrolesysteem geïnstalleerd. Op beveiligings-

gebied zijn er diverse voorzieningen getroffen die ten goede 

komen aan de veiligheid van onze mensen en goederen.

 In de gebouwen te Gilze en Amsterdam is een 
nieuw toegangscontrolesysteem geïnstalleerd.( )

Rob Sel
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AUTOMATISERING EN INFORMATISERING  

Audax A&I voorziet in een stabiele en flexibele 

ICT-infrastructuur en levert ICT-diensten die kosten-

efficiënt en doelmatig de bedrijfsprocessen binnen 

Audax ondersteunen. Continuïteit en risicospreiding 

zijn daarbij van cruciaal belang. Dit heeft zich vertaald in 

een hoge veiligheidsgraad, het dubbel uitvoeren van 

diverse cruciale systemen en het inrichten van uitwijk-

mogelijkheden bij calamiteiten. 

Een terugblik op 2006 leert dat aanpassingen aan en 

vernieuwingen in onze informatievoorziening en bedrijfs-

processen een duidelijk strategisch karakter hebben gekregen. 

Voor cosmetische opdrachten en aanpassingen hoeven 

nagenoeg geen opdrachten meer te worden uitgevoerd.

Sprekende voorbeelden hierbij zijn de projecten ‘DiDi’ 

(distributie differentiatie) en Replenishment, waarmee 

nieuwe logistieke (commerciële) concepten in de markt 

kunnen worden gezet. Ook de vernieuwing van 

www.ako.nl en het Betapress Informatie Extranet ‘SOLD’ 

(Statistical Online Data) waren belangrijke strategische 

keuzes. Daarnaast is de verhoging van logistieke efficiency 

en digitalisering van documenten door de applicatie 

Streamserve een belangrijke ontwikkeling.

Tot slot is vermeldenswaardig dat in 2006 de voorbereidingen 

op de nieuwe wereldstandaard van een 13-cijferig ISBN 

succesvol zijn afgerond. Evenals reeds de afgelopen jaren is 

gebleken, blijft de ‘SAP-enterprise omgeving’ een belangrijke 

steunpilaar in de informatievoorziening van Audax. Daarnaast 

groeit ook de rapportage-omgeving Business Objects gestaag 

en nemen de activiteiten op het gebied van internet toe.

Om de kosten van automatisering onder controle te houden 

zal er in de komende jaren geïnvesteerd worden in de 

vervanging van storage en het mainframe.

In 2007 zal gestart worden met vervanging van de storage. 

Kostentechnisch levert dat direct besparingen op omdat 

hardware, in tegenstelling tot de lonen, steeds goedkoper wordt. 

Op deze manier zorgen we dat de totale kosten van de infor-

matievoorziening op een acceptabel niveau gehandhaafd blijven.

Verder blijven opleidingen een belangrijk aandachtspunt om 

de kennis van medewerkers op niveau te houden, waarbij 

know-how van bedrijfsprocessen en intensieve communi-

catie met onze klanten bij de werkmaatschappijen van steeds 

groter belang zullen worden. Aangezien veranderingen in 

een snel tempo verlopen zal ook outsourcing een belangrijk 

aandachtspunt in de toekomst zijn. 

Hans van Raak
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GECONSOLIDEERDE BALANS
NA WINSTVERDELING (IN DUIZENDEN EURO)

 31 DECEMBER 2006 31 DECEMBER 2005

Vaste activa

Immateriële vaste activa 4.137 1.209
Materiële vaste activa 14.906 16.078

Financiële vaste activa 6.646 7.606

25.689 24.893

Vlottende activa

Voorraad handelsgoederen 10.500 11.113

Vorderingen 31.263 29.034

Liquide middelen 23.281 25.111

 

65.044 65.258

Totaal Activa 90.733 90.151

Groepsvermogen 7.428 9.096

 

Voorzieningen 10.942 10.929

Kortlopende schulden 72.363 70.126

Totaal Passiva 90.733 90.151
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GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING
(IN DUIZENDEN EURO)

 2006 % 2005 %

Netto omzet 263.184 100,0 258.639 100,0

Kosten van grond- en hulpstoffen 158.239 60,1 153.359 59,3

Lonen en salarissen 40.232 15,3 37.950 14,7

Sociale lasten 8.520 3,2 7.620 2,9

Afschrijvingen op immateriële en 

materiële vaste activa 5.628 2,2 5.427 2,1

Overige bedrijfskosten 43.416 16,5 42.726 16,5

Bedrijfslasten 256.035 97,3 247.082 95,5

Bedrijfsresultaat 7.149 2,7 11.557 4,5

Rentebaten 452 0,2 263 0,1

Rentelasten (14) (0,0) (9) (0,0)

Financiële baten en lasten 438 0,2 254 0,1

Resultaat uit gewone bedrijfs- 

uitoefening voor belastingen 7.587 2,9 11.811 4,6

Winstrecht derden (338) (0,1) (489) (0,2)

Belastingen resultaat uit gewone

bedrijfsuitoefening (1.923) (0,8) (3.629) (1,4)

Aandeel in resultaat van onderne-

mingen waarin wordt deelgenomen 5 0,0 (349) (0,2)

Resultaat na belastingen 5.331 2,0 7.344 2,8

Genoemde percentages zijn uitgedrukt in procenten van de netto omzet.

Omdat er in beide verslagjaren geen directe mutaties op het eigen vermogen en geen herwaardering van 

materiële vaste activa hebben plaatsgevonden en er geen omrekeningsverschillen op buitenlandse deelnemingen 

zijn ontstaan, is het “Overzicht van het totaalresultaat” niet opgenomen in dit verslag. De effecten van RJ271 

zijn verwerkt als stelselwijziging door middel van aanpassing van de vergelijkende cijfers.
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 2006 2005

GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN KASSTROMEN
(IN DUIZENDEN EURO)

Kasstroom uit 

operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 7.149 11.557

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen op immateriële 

en materiële vaste activa 5.628 5.427

Mutatie handelsdebiteuren (1.644) (1.707)

Mutatie overige vorderingen en 

overlopende activa (585) 4.963

Mutatie voorraad handelsgoederen 613 20

Mutatie handelscrediteuren (3.472) 659

Mutatie overige schulden en 

overlopende passiva 5.710 (55)

Mutatie te vorderen belasting 83 1.030

Mutatie tekort/overschot 

pensioenvoorziening 296 (469)

1001 4.441

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 13.778 21.425

Ontvangen interest 452 263

Betaalde interest (14) (9)

Winstrecht derden (338) (489)

Winstbelasting (1.923) (3.629)

(1.823) (3.864)

Kasstroom uit operationele 

activiteiten 11.955 17.561

(transporteren)
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 2006 2005

Kasstroom uit operationele 

activiteiten 11.955 17.561

(transport)

Kasstroom uit 

investeringsactiviteiten

Investeringen in fi nanciële 

vaste activa 0 (550)

Desinvesteringen in

fi nanciële vaste activa 369 0

Ontvangen dividend fi nanciële 

vaste activa 107 32

Verstrekte leningen 0 (50)

Waardevermindering 

fi nanciële vaste activa 123 124

Investeringen in 

(im)materiële vaste activa (7.723) (4.200)

Desinvesteringen in 

materiële vaste activa 339 315

(6.785) (4.329)

Kasstroom uit

fi nancieringsactiviteiten

Afl ossingen van verstrekte leningen 0 0

Uitgekeerd dividend (7.000) (8.000)

(7.000) (8.000)

Netto kasstroom (1.830) 5.232

Liquide middelen begin boekjaar 25.111 19.879

Liquide middelen einde boekjaar 23.281 25.111
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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 betrekking op zowel 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 

Uitgeverij Cascade N.V., Antwerpen (België),

vanaf overnamedatum 1 januari 2006

Party Holding B.V., Amsterdam, 

vanaf overnamedatum 1 juli 2006

Party Publishing B.V., Amsterdam, 

vanaf overnamedatum 1 juli 2006

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

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
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Proportioneel geconsolideerde deelnemingen:

Van Gelderen Infl ight B.V., Gilze (50%)

Niet geconsolideerde deelnemingen:

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.

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. In 2006 heeft een herberekening plaatsgevonden die geresulteerd 

heeft in een correctie. Deze correctie is op dezelfde wijze verwerkt als de initiële opname. 

Het effect op het eigen vermogen per 1 januari 2005 bedroeg 1 862K negatief. Deze correctie 

heeft geen invloed gehad op het resultaat van beide boekjaren.
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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 afgeschreven over de geschatte economische levensduur. 

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 fi nanciële 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 fi nanciële 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 fi scale waardering van activa en passiva. De leningen zijn 

opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de nodig geachte voorzieningen.

Voorraad handelsgoederen

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 fi nanciële vaste activa verantwoord.

De veronderstellingen voor salarisontwikkelingen, disconteringsvoet en overige 

veronderstellingen zijn specifi ek voor Audax afgeleid. 

De actuariële winsten en verliezen die ontstaan door verschillen tussen de werkelijke en 

veronderstelde demografi sche ontwikkelingen en door verschillen in de fi nanciële 

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 afl ossingen 

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 fi nanciële baten en lasten betreffen aan derden en groepsmaatschappijen betaalde (te 

betalen) en van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) interest.

Winstrecht derden

Dit betreft het 5% winstrecht van Audax Werknemersparticipatie B.V. in Audax B.V.

Belastingen

Dit betreft winstbelasting die berekend is over het commercieel resultaat overeenkomstig de in de 

verschillende landen geldende belastingtarieven, waarbij rekening is gehouden met fi scale faciliteiten, 

waaronder met ingang van boekjaar 2006 de in België geldende “notionele interestaftrek”.

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 2006 2005

De immateriële vaste activa betreffen uitsluitend betaalde goodwill.

Boekwaarde per 1-1 1.209 1.515

Investeringen 3.296 0

Afschrijvingen (368) (306)

Boekwaarde per 31-12 4.137 1.209

Aanschafwaarde per 31-12 7.471 4.949

Cumulatieve afschrijving 

per 31-12 (3.334) (3.740)

Machines en Andere vaste 2006 2005

installaties bedrijfsmiddelen Totaal Totaal

Materiële vaste activa

Boekwaarde per 1-1 5.341 10.737 16.078 17.313

Verkregen bij acquisitie 0 185 185 0

Investeringen 446 3.796 4.242 4.201

Afschrijvingen (1.136) (4.124) (5.260) (5.121)

Desinvesteringen (11) (328) (339) (315)

Boekwaarde per 31-12 4.640 10.266 14.906   16.078

Aanschafwaarde per 31-12 10.786 38.733 49.519 44.386

Cumulatieve afschrijving 

per 31-12 6.146 28.467 34.613 28.308
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 2006 2005

Financiële vaste activa

Andere deelnemingen:

Boekwaarde per 1-1 535 369

Verworven deelnemingen 0 550

Dividend (107) (32)

Overige mutaties (369) (3)

Resultaat deelneming 5 (349)

Boekwaarde per 31-12 64 535

Te vorderen belasting 705 788

Overschot pensioenen 5.644 5.927

Leningen:

Boekwaarde per 1-1 356 429

Verstrekte leningen 0 50

Afl ossingen 0 0

Afwaarderingen (123) (123)

Boekwaarde per 31-12 233 356

Saldo per 31-12 6.646 7.606

Vorderingen

Handelsdebiteuren 24.099 22.455

Overige vorderingen 3.115 1.904

Overlopende activa 4.049 4.675

Saldo per 31-12 31.263 29.034

Groepsvermogen

De toelichting op het groepsvermogen is opgenomen in de toelichting op de 

vennootschappelijke balans.
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Overschot       Tekort Saldo

Saldo per 1 januari 2006 5.927 (10.929) (5.002)

Premies 2.270 767 3.037

Lasten in de winst- en verliesrekening:

Toegekende pensioenaanspraken (2.186) (1.010) (3.196)

Interest (1.928) (1.100) (3.028)

Verwachte opbrengst fondsbeleggingen 2.049 706 2.755

Actuarieel resultaat (488) 624 136

Saldo per 31 december 2006 5.644 (10.942) (5.298)

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:

 2006 2005

Contante waarde toegekende 

(pensioen)aanspraken waartegenover    

geen beleggingen worden aangehouden (4.663) (4.137)

Contante waarde toegekende  

(pensioen)aanspraken waartegenover

geheel of gedeeltelijk beleggingen 

worden aangehouden (63.728) (60.848)

Fondsbeleggingen 62.591 58.056

Nog niet verwerkte actuariële resultaten 502 1.927

Saldo per 31-12 (5.298) (5.002)

Verloopoverzicht

Het verloop in het boekjaar blijkt uit het volgende overzicht:
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Het overschot is onder de fi nanciële vaste activa gerubriceerd en het tekort is onder de 

voorzieningen opgenomen. De last met betrekking tot regelingen in de vorm van 

toegezegde-bijdrageregelingen bedroeg in boekjaar 2006 1 198.000.

De feitelijk behaalde opbrengst fondsbeleggingen bedroeg over boekjaar 2006 1 1.781.000.

Op grond van de geldende fi nancieringsafspraak met Stichting Pensioenfonds Audax zal het 

overschot beschikbaar zijn in de vorm van toekomstige premiereductie.

Belangrijkste actuariële grondslagen

 2006 2005

- gehanteerde disconteringsvoet 4,00% 4,00%

- prijsinfl atie 2,25% 2,25%

- indexatie 1,19% 0,00%

- verwachte rendement op 

  fondsbeleggingen

  a) zakelijke waarden 6,50% 6,66%

  b) vastrentende waarden 3,50% 3,66%

- verwachte salarisstijgingen

  a) algemene salarisgroei 2,50% 2,50%

  b) individuele salarisverhogingen    Variërend per regeling    Variërend per regeling

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren 40.048 43.520

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 1.592 1.655

Overige schulden 23.840 18.754

Overlopende passiva 6.883 6.197

Saldo per 31-12 72.363 70.126
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Niet in de balans opgenomen informatie

Verplichtingen 

De verplichting uit gesloten huurovereenkomsten bedraagt 1 19,3 miljoen. De verplichting voor 

het komende jaar bedraagt 1 6,7 miljoen en voor de periode 1 tot 5 jaar is dit 1 12,5 miljoen. 

De huurverplichting met een termijn langer dan 5 jaar bedraagt 1 0,1 miljoen.

Verplichtingen voor service-, technische- en algemene kosten bedraagt 1 0,7 miljoen. Hiervan 

heeft 1 0,4 miljoen een looptijd korter dan 1 jaar. 

Per balansdatum zijn er garanties afgegeven ter waarde van 1 0,5 miljoen. Tevens waren er 

valutatermijncontracten afgesloten voor 1 301.000. Dit is 1 114.000 aan Amerikaanse dollars 

met een gemiddelde koers van 1 0,7612 en 1 187.000 aan Engelse ponden met een 

gemiddelde koers van 1 1,4933. 

De verplichting uit hoofde van licentie en onderhoudskosten van hard- en software bedraagt 

1 0,3 miljoen, waarvan 1 0,2 miljoen betrekking heeft op 2007.

Uit hoofde van investeringen zijn er verplichtingen van in totaal 1 0,6 miljoen aangegaan. 

Dit betreffen allen verplichtingen voor het komende jaar.

In 2005 heeft Audax een overeenkomst gesloten met de gemeente Tilburg om het 

Textielmuseum te sponsoren voor 10 jaar. Jaarlijks is hiermee een bedrag van 1 315.000 

gemoeid. Naar verwachting zal deze overeenkomst in het boekjaar 2007 aanvangen.

Rechten

Bij deelneming Uitgeverij Cascade N.V. zijn onbeperkt fi scaal compensabele verliezen ter 

grootte van circa 1 1,3 miljoen aanwezig. Deze vertegenwoordigen een latente belastingvor-

dering van circa 1 400.000. Deze fi scaal compensabele verliezen zijn niet gewaardeerd.

Transacties met verbonden partijen

Audax heeft huur betaald aan Beatus B.V. ter grootte van 1 3.410.000, aan Viab Holding B.V. 

is 1 121.000 betaald inzake bestuurskosten en aan consultingskosten is 1 208.000 betaald 

aan Vir Est Consulting B.V.

Bezoldiging van bestuurders

Gebruik wordt gemaakt van de vrijstelling ex art. 410 lid 1 B.W. voor toepassing vermelding 

bezoldiging bestuurders.
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE 
WINST- EN VERLIESREKENING (IN DUIZENDEN EURO)

 2006 2005

Omzet
Publishing 48.071 41.976
Groothandels 166.577 166.402
Retail 98.064 92.833

Logistics 30.656 21.070
Diensten 10.822 11.142

354.190 333.423
Af: Interne omzet 91.006 74.784

Netto omzet (geconsolideerd) 263.184 258.639

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 82,4 miljoen (2005: 1 77,1 miljoen).

Sociale lasten
Sociale lasten 5.074 4.995
Pensioenlasten 3.446 2.625

Totaal 8.520 7.620

Aantal medewerkers

In 2006 waren er gemiddeld, inclusief parttimers, 1.123 (2005: 1.118) medewerkers bij Audax 

in dienst. Het gemiddeld aantal FTE in 2006 (vast en fl ex) incl. over- en meeruren bedraagt 

1.054 FTE (2005: 1.027 FTE).

Afschrijvingen
Immateriële vaste activa 368 306

Materiële vaste activa 5.260 5.121

Totaal 5.628 5.427

Overige bedrijfskosten
Overige personeelskosten 3.021 2.999

Promotiekosten 3.673 4.191
Magazijn- en distributiekosten 13.062 13.283
Huisvestingskosten 18.742 17.726

Algemene kosten 4.918 4.527

Totaal 43.416 42.726
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VENNOOTSCHAPPELIJKE BALANS
NA WINSTVERDELING (IN DUIZENDEN EURO)

 31 DECEMBER 2006 31 DECEMBER 2005

VENNOOTSCHAPPELIJKE WINST- EN VERLIESREKENING

 2006 20052006

Vaste activa

Immateriële vaste activa 4.039 1.074

Financiële vaste activa 11.563 9.905

15.602 10.979

Vlottende activa

Vorderingen 2.672 3.062

Liquide middelen 70 7.049

2.742 10.111

Totaal Activa 18.344 21.090

Groepsvermogen

Aandelenkapitaal 27 27

Wettelijke reserves 165 165

Overige reserves 7.236 8.905

7.428 9.097

Langlopende schulden 6.796 6.796

Kortlopende schulden 4.120 5.197

Totaal Passiva 18.344 21.090

Resultaat deelnemingen na belastingen 5.826 7.231

Vennootschappelijk resultaat na 

belastingen (inclusief winstrecht derden) (495) 113

Resultaat na belastingen 5.331 7.344
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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 groeps-

maatschappijen 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.

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa betreffen uitsluitend betaalde goodwill.
Boekwaarde per 1-1 1.074 1.254
Investeringen 3.249 0

Afschrijvingen (284) (180)

Boekwaarde per 31-12 4.039 1.074

Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen:
Boekwaarde per 1-1 9.334 6.245
Resultaat groepsmaatschappijen 7.605 10.924
Dividend (6.256) (2.509)

Interimdividend 0 (4.500)
Nieuwe deelnemingen 781 36
Overige mutaties 0 (862)

Boekwaarde per 31-12 11.464 9.334

In 2006 heeft Audax B.V. de resterende 85% van de aandelen in Party Holding B.V. verworven.

Andere deelnemingen:
Boekwaarde per 1-1 521 352
Verworven deelnemingen 0 550
Overboeking naar deelneming 
groepsmaatschappij (370) 0

Dividend (107) (32)
Resultaat deelneming 5 (349)

Boekwaarde per 31-12 49 521

(transporteren) 11.513 9.855

 2006 2005
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 2006 2005

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 8.905 9.561

Resultaat boekjaar 5.331 7.344

Dividend (7.000) (8.000)

Saldo per 31-12 7.236 8.905

(transport) 11.513 9.855

Overige vorderingen:

Dit betreft een verstrekte lening 

aan een deelneming. 50 50

Saldo per 31-12 11.563 9.905

Vorderingen

Groepsmaatschappijen 123 123

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 2.463 2.921

Overige vorderingen 86 18

Saldo per 31-12 2.672 3.062

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.

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. 
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TOELICHTING OP DE VENNOOTSCHAPPELIJKE 
BALANS EN WINST- EN VERLIESREKENING

 2006 2005

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 Party Holding B.V. en Party Publishing B.V.

Langlopende schulden

Dit betreft een schuld aan een groepsmaatschappij. Voor deze lening is een rentevoet van EURIBOR +1% 

overeengekomen. Omtrent afl ossingstermijnen en zekerheden zijn geen nadere afspraken gemaakt.

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren 0 3

Groepsmaatschappijen 752 752

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 2.812 3.944

Overige schulden en overlopende 

passiva 556 498

Saldo per 31-12 4.120 5.197

Hoofddirectie  Raad van Commissarissen

C. Bikkers MSc  Prof. Dr. A.H.J. Kolnaar

  P.J. Baart

Gilze, 5 maart 2007
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Aan: Hoofddirectie en Raad van Commissarissen

ACCOUNTANTSVERKLARING

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit verslag op pagina 33 tot en met 52 opgenomen jaarrekening 2006 van Audax B.V. 

te Gilze bestaande uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2006 en de 

geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2006 met de toelichting gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het 

vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het directieverslag, 

beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 B.W. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het 

ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken 

van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen 

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van 

aanvaardbare grondslagen voor fi nanciële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de 

gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. 

Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig zijn 

wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle 

zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de  

jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de 

bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is 

afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling 

van de risico’s van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling 

neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening 

van vermogen en resultaat relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te 

kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn 

maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem 

van de vennootschap. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de 

toegepaste grondslagen voor fi nanciële verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die het bestuur 

van de vennootschap heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis 

voor ons oordeel.

OVERIGE GEGEVENS



OVERIGE GEGEVENS

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 

vermogen van Audax B.V. per 31 december 2006 en van het resultaat over 2006 in overeenstemming met 

Titel 9 Boek 2 B.W.

Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende instanties

Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e B.W. melden wij dat het 

directieverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in 

artikel 2:391 lid 4 B.W.  

Tilburg, 5 maart 2007

BDO CampsObers Audit & Assurance B.V.

Drs. J.C.E. van Kollenburg RA

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 interim-dividend wordt 

uitgekeerd, daaronder begrepen een tussentijdse uitkering van reserves”.

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2006

De directie stelt met goedkeuring van de Raad van Commissarissen aan de aandeelhouder voor de winst 

over het boekjaar 2006 ten bedrage van 1 5.331.000 toe te voegen aan de overige reserves. Dit voorstel is 

reeds verwerkt in de jaarrekening. Met de aandeelhouder is reeds in het boekjaar overeengekomen dat 

het af te dragen dividend over 2006 1 7.000.000 zal bedragen. Dit bedrag is reeds in 2006 uitgekeerd.
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ALGEMEEN

Iedereen, van hoog tot laag, draagt op zijn of haar manier 

een steentje bij aan de ontwikkeling en het succes van onze 

organisatie. Onze inspanningen zijn erop gericht om voor de 

medewerkers een omgeving te creëren waarin zij zich thuis 

voelen. Met goed gemotiveerde en optimaal samenwerken-

de collega’s kunnen wij ervoor zorgen dat onze klanten 

tevreden zijn en blijven.

Het jaar 2006 heeft veel wijzigingen op het gebied van de 

sociale voorzieningen gebracht. De nieuwe Zorgverzekerings-

wet, de verandering van de WAO in de WIA, de introductie van 

de Levensloopregeling en de wijziging van de pensioenrege-

ling zijn daarvan voorbeelden. Daarnaast is er voor alle 

medewerkers die vallen onder de Audax-CAO een nieuw 

systeem van beoordelingsverhogingen geïntroduceerd, dat 

rekening houdt met de ontwikkeling van het bedrijfsresultaat.

Het gemiddelde aantal FTE is in 2006 licht gestegen, mede 

als gevolg van de komst van Party Publishing en Cascade. 

De loonkosten zijn ten opzichte van 2005 met 6% gestegen, 

door de in 2006 doorgevoerde CAO-loonsverhogingen en de 

toename van het aantel FTE’s. Daarnaast zijn wij erin geslaagd 

het ziekte-verzuim op het lage niveau van 2005 te handhaven.

CAO

De in 2005 met de vakorganisaties overeengekomen 2-jarige 

CAO loopt op 18 juni 2007 af. Dit betekent dat wij eind 

De belangrijkste schakels binnen 

de organisatie zijn de mensen. 

Als medewerkers zich prettig 

voelen en met plezier naar hun 

werk gaan, dan vaart ook Audax 

daar wel bij. 

Frico Sijbrandi



2006 weer zijn gestart met de voorbereidingen op de 

onderhandelingen over een nieuwe CAO, die in het voorjaar 

van 2007 van start zullen gaan. 

ZIEKTEVERZUIM & REÏNTEGRATIE

In 2006 is het ziekteverzuim gestabiliseerd op het niveau van 

2005 en werd een uiteindelijk verzuim geregistreerd van 

4%. Van groot belang hierbij is een goed ziekteverzuim-

beleid en een goede communicatie tussen medewerker, 

leidinggevende en P&O. De reïntegratie van arbeidsonge-

schikte medewerkers heeft ook dit jaar weer een belangrijke 

plaats in dit beleid ingenomen. 

ARBO

Het bestaande Arbo-beleidsplan heeft ook in 2006 de basis 

gevormd voor de verbetering van arbeidsomstandigheden 

binnen Audax. Uitvoering van de plannen van aanpak per 

AKO-filiaal naar aanleiding van de al eerder uitgevoerde 

RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) is een continu proces. 

In 2006 is een training ‘omgaan met agressie en diefstal’ 

voor de medewerkers in de AKO-filialen gestart. Deze 

trainingen zullen in 2007 worden gecontinueerd. Bij de 

invoering van het project ALP (Audax Logistiek Project) is 

bij de inrichting van de verschillende processen al rekening 

gehouden met mogelijke Arbo-consequenties. Dit heeft 

bij controles door de Arbeidsinspectie geleid tot een 

bevestiging dat het Arbo-beleid binnen de logistiek een 

veilige werkomgeving oplevert. In 2006 is een RI&E voor 

het logistieke centrum te Gilze uitgevoerd. Als gevolg van 

de nieuwe Arbo-wet krijgen vanaf januari 2007 werkgevers 

en werk-nemers meer mogelijkheden om samen afspraken 

te maken over hoe werknemers zo veilig en gezond 

mogelijk hun werk vorm kunnen geven. Het geeft partijen 

tevens de ruimte om het Arbo-beleid goed aan te laten 

sluiten op specifieke werk-situaties. Samen met de 

Arbo-coördinatoren binnen Audax zal hier in 2007 

nadere invulling aan worden gegeven.

ONDERNEMINGSRAAD

Gedurende het jaar 2006 heeft de ondernemingsraad een 

aantal instemmingverzoeken behandeld, ondermeer 

betreffende de wijziging van de beoordelingssystematiek, de 

bonusstructuur Sales Audax Media, de RI&E Media Logistics 

en de arbeidstijden Media Logistics. Daarnaast is een 

adviesaanvraag behandeld met betrekking tot de uitbreiding 

van de deelname in Party Publishing. Ook in 2006 is de 

samenwerking met de ondernemingsraad en haar Commissie 

Sociaal Beleid op een constructieve en plezierige wijze 

verlopen. 
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Rien van der Griend, Voorzitter OR
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SOCIAAL FONDS

In 1983 is op initiatief van het Audax-bestuur het Sociaal 

Fonds Audax opgericht. Het Sociaal Fonds is in het leven 

geroepen om medewerkers die in financiële nood verkeren 

te kunnen helpen. Ook in het afgelopen jaar is weer 

duidelijk geworden dat ook in ons land steeds meer mensen 

in ernstige geldnood kunnen raken. Het Sociaal Fonds biedt 

maatwerk in de begeleiding van Audax-medewerkers die in 

een dergelijke situatie verzeild zijn geraakt. Het Sociaal 

Fonds bekijkt wat de medewerker op een bepaald moment 

het hardst nodig heeft, bijvoorbeeld een maandelijkse 

bijdrage of het overnemen van een schuld. Vervolgens 

worden afspraken gemaakt over de voorwaarden van de 

lening. Daarnaast wordt de totale financiële situatie in kaart 

gebracht, waardoor de knelpunten ook voor de medewerker 

zelf zichtbaar worden. Indien wenselijk, biedt het Sociaal 

Fonds structurele budgetbegeleiding. 

PENSIOENFONDS 

Het Audax-Pensioenfonds kent een zogenaamde middel-

loonregeling met een voorwaardelijke indexering. Indexering 

is slechts toegestaan voor zover aan alle voorschriften is 

voldaan en slechts mogelijk voor zover er voldoende 

middelen aanwezig zijn. Het Pensioenfonds kende een 

redelijk goed jaar. Op grond van de voorschriften van De 

Nederlandsche Bank lijkt een indexering van pensioenen 

voor de komende jaren nog niet aan de orde. In 2006 werd 

nog geen mogelijkheid gevonden voor een indexatie.

WERKNEMERSPARTICIPATIE 

De werknemersparticipatie is ingevoerd in 1993. Via deze 

participatie delen de werknemers van Audax voor een deel 

in het resultaat van Audax. Dit is gerealiseerd door de 

uitgifte van aandelencertificaten. Certificaathouders kunnen 

op deze manier profiteren van de financiële resultaten die 

Audax behaalt. De werknemers kunnen certificaten verkrij-

gen van Audax Werknemersparticipatie B.V., die op haar 

beurt via een circa 5% winstrecht direct deelt in het resultaat 

van Audax. Het bezit van certificaten betekent voor onze 

medewerkers dat zij naast de normale arbeidsverhouding 

een extra financieel belang hebben bij een goed presterend 

Audax. In 2005 is de regeling ten aanzien van de uitbreiding 

van het aantal certificaten aangepast. De achterliggende 

doelstelling is zoveel mogelijk deelnemers te laten participe-

ren. Per eind 2006 waren er 710 certificaathouders met 

gezamenlijk 332.500 certificaten.

STUDIEKOSTENREGELING

De Audax Studiekostenregeling voorziet in een gehele of 

gedeeltelijke vergoeding van de studiekosten voor medewer-

kers, indien Audax belang heeft bij de gevolgde studie. 

Ook zijn studiekostenvergoedingen mogelijk bij arbeids-

ongeschiktheid. Voor de realisatie van opleidingen maakt 

Audax gebruik van ESF-3 subsidie van de Europese Unie. 
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Stichting Jacques de Leeuw

Stichting Jacques de Leeuw is de stichting die de naam 

draagt van onze oprichter. Deze stichting heeft ondermeer 

tot doel de continuïteit van Audax te waarborgen en te 

bevorderen. Daarnaast heeft zij enkele specifieke doelen die 

allen te maken hebben met de roots van Jacques de Leeuw. 

Ook organiseert zij het jaarlijkse, inmiddels traditionele, 

Oudgediendenuitstapje en beheert zij het Studiefonds. 

Tevens stelt de stichting het prijzengeld (1 50.000) van 

de AKO Literatuurprijs ter beschikking. 

OUDGEDIENDENUITSTAPJE 

Sinds 1995 nodigt Stichting Jacques de Leeuw onze 

gepensioneerden en medewerkers die gebruik maken van 

een vervroegd pensioen uit gezamenlijk, tezamen met hun 

partners, gezellig uit te gaan. 

STUDIEFONDS 

Het Studiefonds van Stichting Jacques de Leeuw heeft tot 

doel financiële ondersteuning in de studiekosten te bieden 

aan kinderen en/of pleegkinderen van Audax-medewerkers 

in Nederland en België. Het bestuur van Stichting Jacques de 

Leeuw heeft daartoe in 1993 het zogenoemde Studiefonds 

opgericht. Dit Studiefonds wordt beheerd door het bestuur 

van Stichting Jacques de Leeuw en stelt zich ten doel aanvra-

gers financieel behulpzaam te zijn bij hun (beroeps)opleiding 

door een studiebijdrage beschikbaar te stellen. De bijdrage 

wordt gegeven aan de student zelf. 

Uitreiking AKO Literatuurprijs 2006
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KERNCIJFERS

Ziekteverzuimgegevens 2006 per werkmaatschappij

       

Werkmaatschappij Totaal 

 2006 2005

 %* %*

  

Audax Publishing 3,1% 3,1%

Cascade 2,8%  - 

Audax Media 4,7% 7,0%

De Vrijbuiter 4,1%  - 

Party Publishing 5,2%  - 

   

Betapress 4,4% 3,1%

Van Gelderen  4,5% 7,5%

Van Gelderen Infl ight 1,2% 1,4%

Van Ditmar  3,9% 3,3%

Imapress 2,9% 4,5%

   

Media Logistics  6,0% 5,5%

   

AKO 3,2% 3,9%

   

Audax Diensten 4,1% 1,9%

Audax A&I 2,2% 3,4%

ARL 0,0% 0,0%

  

Totaal 4,0% 4,0%
    
*  excl. zwangerschapsverlof, zwangerschapsklachten en arbeidsgehandicapte ziekte-uren

Totaal 



Audax, een mensenbedrijf  61 

Aantal mannen en vrouwen fulltime en parttime per werkmaatschappij      

     

Werkmaatschappij Mannen Vrouwen

 fulltime parttime totaal fulltime parttime totaal

 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 

           

Audax Publishing  31   34   10   10   41   44   39   40   41   32   80   72 

Cascade  8   -   1   -   9   -   7   -   3   -   10   - 

Audax Media  8   6   -   1   8   7   11   8   4   5   15   13 

De Vrijbuiter  3   -   2   -   5   -   2   -   9   -   11   - 

Party Publishing  -   -   6   -   6   -   -   -   9   -   9   - 

            

Betapress  42   46   1   1   43   47   32   33   72   71   104   103 

Van Gelderen  3   3   -   -   3   3   6   9   6   4   12   13 

Van Gelderen Infl ight  3   3   7   4   10   7   -   -   3   3   3   3 

Van Ditmar  15   13   -   -   15   13   12   13   2   3   14   16 

Imapress  9   9   1   2   10   11   19   21   15   14   34   35 

             

Media Logistics   86   90   34   33   120   123   28   31   121   116   149   148  

            

AKO  90   82   24   29   114   111   54   53   173   179   227   232  

            

Audax Diensten  32   29   3   4   35   33   7   8   23   21   30   29  

Audax A&I  24   22   1   2   25   24   3   3   3   3   6   6  

ARL  2   2   -   -   2   2   -   -   -   -   -   -  

           

Totaal  356   339   90   86   446   425   220   219   484   451   704   670  

            

In 2006 kwamen 195 medewerkers in dienst en gingen 141 medewerkers uit dienst.       

Het aantal medewerkers dat in dienst is gekomen is relatief hoog mede door de toevoeging van 3 bedrijven aan het concern.    
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Aantal werknemers en FTE in vaste dienst per eind 2006/2005 en inzet gemiddeld aantal invalhulpen 

en uitzendkrachten en over/meeruren       

      

Werkmaatschappij Aantal werknemers FTE vast  

    

 2006 2005 2006 2005 
     

Audax Publishing  121   116   102,3   103,5  

Cascade  19     -   16,9   -   

Audax Media  23   20   22,1   18,5  

De Vrijbuiter  16   -   12,8   -   

Party Publishing  15   -   11,5   -   

Betapress  147   150   115,8   120,4  

Van Gelderen   15   16   12,8   14,3  

Van Gelderen Inflight  13   10   8,9   7,6  

Van Ditmar  29   29   28,6   28,2  

Imapress  44   46   39,5   41,1  

     

Media Logistics   269   271   198,0   201,9  

     

AKO  341   343   251,4   249,5  

     

Audax Diensten  65   62   54,6   53,6  

Audax A&I  31   30   29,8   28,6  

ARL  2   2   2,0   2,0  

     

Totaal  1.150   1.095   907,0   869,2  

     

Totaal FTE 2005 (vast en flex) inclusief over/meeruren   1.013,0  

Totaal FTE 2006 (vast en flex) inclusief over/meeruren   1.048,1  

Verloop  2006 2005 2004 2003 2002 2001 

 12% 16% 13% 13% 20% 18% 
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 Gemiddeld aantal FTE per periode    

Uitzendkrachten Invalhulpen Over/meeruren 

2006 2005 2006 2005 2006 2005
     

 0,6   -    0,2   0,6   -    -  

 2,0   -    -    -    -    -  

 -    -    -    -    -    -  

 -    -    -    -    -    -  

 0,3   -    -    -    -    -  

 0,1   0,8   -    0,3   1,0   1,2 

 -    -    0,2   -    0,1   -  

 0,5   0,5   0,4   0,6   1,7   1,1 

 -    0,4   -    -    -    -  

 0,2   0,2   -    -    -    -  

     

 48,9   53,4   -    -    12,5   12,1 

     

 -    -    70,6   71,5   -    -  

    

 0,7   0,2   -    -    0,9   0,6 

 -    -    -    -    0,2   0,3 

 -    -    -    -    -    -  

     

 53,3   55,5   71,4   73,0   16,4   15,3   
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