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Van nachtelijk kranten- en tijdschriftenvervoer per fiets van en naar 
België tot het moderne netwerk van vervoerders waarmee wekelijks 
meer dan 3 miljoen exemplaren door Audax verspreid worden naar 
ruim 13.000 verkooppunten in Nederland en België. Van een een-
voudige achthoekige houten AKO-kiosk op de Dam in Amsterdam 
tot moderne AKO-leeswinkels op alle luchthavens van Nederland. 
Van de eerste vrije landelijke tijdschriftendistributeur tot een in  
de markt zeer gewaardeerde sales en marketing organisatie en dé 
importeur voor buitenlandse tijdschriften. Van een enkel uitgegeven 
tijdschrift in Nederland tot de moderne, brede en evenwichtige  
portfolio van vandaag. Van een kleine uitgever in België, tot een 
toonaangevende uitgever van een van de grootste Belgische TV-
gidsen, weekblad Primo/TV Gids.

Dat is de ontwikkeling die Audax over een periode van meer dan  
50 jaar heeft doorgemaakt.

We nemen u in dit jaarverslag mee langs de diverse werk maat-
schappijen van Audax en zullen daarbij verantwoording afleggen  
over het nu (2008) en af en toe in woord en beeld stilstaan bij het 
toen.

Jaarverslag 
2008

Bijschriften omslag:
Huidig Audax hoofdkantoor te Gilze;
Pand Noordstraat 79 te Tilburg. De eerste bedrijfsvestiging  
van Jacques de Leeuw (historische foto)
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Audax, met vestigingen in Nederland en België, is een 
organisatie die zich in de breedste zin van het woord 
bezighoudt met het uitgeven, verspreiden en retailen  
van mediaproducten en aanverwante artikelen.

Algemeen
Het jaar 2008 – overschaduwd door de kredietcrisis en 
de aanzet naar een wereldwijde recessie – is voor Audax 
geen gemakkelijk jaar geweest. Niet alleen hadden 
invloeden van buitenaf en met name internet hun effect 
op omzet en resultaat, tevens moesten door noodzake-
lijke ingrepen omvangrijke voorzieningen worden 
gevormd, die een verdere druk op het resultaat teweeg 
brachten. Daar tegenover kon er een omvangrijke vrijval 
op onze voorziening uit hoofde van RJ271 ten gunste van 
het resultaat gebracht worden, alhoewel dit helaas niet 
leidde tot een ingaande kasstroom. Hierdoor wordt het 
beeld van het operationele resultaat wellicht vertroebeld 
en lijkt de malaise in de markt geen invloed te hebben. 
De collega-bedrijven in de branche worden geconfron-
teerd met verliezen en beantwoorden dit met massaont-
slagen en brede reorganisaties. Dit geldt voor Audax nog 
niet, maar de marges zijn dun en de risico’s groot. Want 
naast het ‘gevecht’ met de weerbarstige markten, noopte 
de bankencrisis ons om nog beter op onze creditgelden 
te passen. Gelukkig hebben we dit in het afgelopen jaar  
met succes gedaan en is de kaspositie op een historisch 
hoogte punt geëindigd. Dit neemt niet weg, dat nog 
steeds oplettendheid geboden is, daar veel van onze 
klanten niet alleen last hebben van de recessie, maar 
tevens in 2009 met forse herfinanciering risico’s worden 
geconfronteerd; het mag niet zo zijn dat Audax mee-
betaalt aan de rekening, die deze vaak agressief gefinan-
cierde bedrijven (klanten) krijgen gepresenteerd. 

De omzet steeg in 2008 met € 12.917K (4,4%). Deze 
groei werd met name in de Groothandels gerealiseerd, 
doordat twee grote uitgevers bij aanvang van het 
boekjaar voor Betapress kozen. Daarnaast was er ook 
groei bij de retail, doordat de van Bruna in 2007 over- 
genomen stationswinkels nu het gehele jaar bijdroegen. 
De omzet bij de uitgeverijen stond verder onder druk. 
Het uiteindelijke bedrijfsresultaat (inclusief de eerder 
vermelde vrijval RJ271) is met € 5.096K (42,1%) gedaald 
tot een totaal van € 7.000K (2007: € 12.096K). Het 
‘reguliere’ bedrijfs resultaat, dat is gecorrigeerd voor 
RJ271 baten, daalde van € 8.968K in 2007 naar € 844K 
negatief in 2008; een daling van € 9.812K (109%). 

Per bedrijf
Bij onze uitgeverijen in Nederland stond zowel de 
lezersmarkt alsook de advertentiemarkt onder zware 
druk. Wij vormen hier geen uitzondering ten opzichte 
van onze concurrenten in de markt. Bij een groot aantal 
van onze uitgaven stonden de verkochte oplages onder 
druk. Het blad Girlz! was hierop een positieve uitzonde-
ring. De gemiste lezersmarktomzet kon voor een 
gedeelte gecompenseerd worden met lagere kosten, 
maar de fors lagere mediabestedingen in onze bladen 
werkten haast direct door in het resultaat. Specifieke 
aandacht ging uit naar HP/De Tijd. Tezamen met de 
redactie is een reorganisatieplan opgesteld om het 
resultaat van deze titel structureel te verbeteren. Dit  
plan is reeds in gang gezet en werd in het eerste kwar - 
taal 2009 afgerond. Voor het blad Aktueel/Primo worden 
ook herstelplannen opgesteld.
Bij onze uitgeverijen in België zette het succes van 
weekblad Primo/TV Gids zich verder door met een 
oplage die structureel boven de 100.000 stuks per  
week ligt.

De marges bij de groothandels blijven te dun. Ondanks 
de extra omzetten van de uitgevers, die aan Audax per  
1 januari 2008 de distributie van hun bladen toever-
trouwden, kon Betapress alleen door aanpalende 
omzetten haar resultaat nagenoeg op een gelijk niveau 
houden en lijkt de sterk dalende lijn van de afgelopen 
jaren tot stilstand te zijn gebracht. Naast de tijdschriften 
verzorgt Betapress nu ook de distributie van Nederlands-
talige boeken en strips, een productgroep die de brede 
verspreidingsmogelijkheden van Betapress heeft 
onderkend. 

VeRSlAG VAn  
de hoofddIRecTIe

Audax Management Team Van links naar rechts:  
Peter Nugter, Roland van Geest, Peter van 
Dongen, Carel Bikkers, Yolanda Formanoy, 
Patrick Jansen en Peter Brouwer.

‘De Hoofddirectie van 
Audax in november 
1997, van links naar 
rechts: Jan Dam, 
Jacques de Leeuw,  
Ton Dreesmann en 
Hans Harmsen.’
Ton Dreesmann ging 
per 1 januari 1998  
met pensioen en  
Hans Harmsen 
overleed plotseling  
op 24 december 1997.
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Van Ditmar zag met name door de dure euro ten 
opzichte van de Amerikaanse dollar en het Britse pond 
weliswaar de inkoopwaarde dalen, maar de omzetten 
daalden nog harder, omdat voor Amerikanen en Britten 
de verschillen in de boekenprijs met het thuisland te 
groot werden. Daarnaast werkten de verhevigde 
concurrentie en het drastisch lagere aantal vertrekkende 
passagiers van Schiphol ook niet in het voordeel. In 2008 
is daarom de strategie van Van Ditmar gewijzigd en is de 
organisatie op dit marktbeeld aangepast. Bovendien is 
besloten tot een beleidswijziging ten aanzien van de 
voorraadwaardering, mede om te optimistische inschat-
tingen uit het verleden te corrigeren. Voor de voorraden 
boeken en stripalbums bij zowel Van Ditmar als Beta-
press is een forse voorziening getroffen.
Imapress wist het afgelopen jaar menig keer record-
uitzetten te realiseren, maar werd geconfronteerd met 
veel hogere retouren en ook met lagere marges. De 
abonnementendienstverlening – zowel bij Betapress  
als Imapress – verbeterde en het aantal opdrachtgevers 
groeide.
De buitenlandse krantenuitgevers, die Van Gelderen 
representeert, hebben ook een moeilijk jaar achter  
de rug. De distributie naar Nederland van sommige 
uitgaven werd gestaakt mede door internet. Gelukkig 
kon dit worden gecompenseerd met de distributie van 
gratis kranten en overige handelsactiviteiten op het 
gebied van onder andere wenskaarten.
AKO boekte hogere omzetten, die terug te voeren zijn 
op de extra winkels. De stationswinkels van Bruna, die  
in 2007 in de loop van het jaar toegevoegd werden, 
dragen nu het gehele jaar bij en lieten ook dit jaar weer 
een omvangrijke omzetstijging zien. Ondanks deze extra 
omzetten, stond het resultaat onder druk. Bestsellers, 
zoals Harry Potter en het dieetboek van Sonja Bakker in 
2007, werden in dit jaar gemist en Schiphol, waar AKO 
16 winkels heeft, kreeg te maken met een forse daling 
van vertrekkende passagiers. Het segment lezen staat  
bij AKO onder druk en bevestigt hiermee de trend  
bij de andere Audax- bedrijven. Een gedeelte van deze 
wegvallende omzet wordt gecompenseerd door extra 
omzetten in het gemakssegment (waardepapieren, 
loterijen en zoetwaren).

Door de hoge uitzetten van het afgelopen jaar van de 
groothandelsbedrijven binnen Audax zag het logistieke 
bedrijf Media Logistics haar omzet stijgen. Nog harder 
steeg de omzet voor derden bedrijven. Dankzij deze 
stijging heeft Media Logistics kans gezien – ondanks  
de hoge en niet door te berekenen brandstofkosten  
van het afgelopen jaar – haar resultaat licht te verbete-
ren. In het boekjaar is een start gemaakt met de bouw 
van een nieuw hoogbouwmagazijn in Gilze, dat ruimte 
biedt aan circa 14.000 palletplaatsen. Na de ingebruik- 
name in het tweede kwartaal 2009, zal hierdoor in de 
bestaande hallen extra ruimte beschikbaar komen voor 
warehouse activiteiten.

financieel
Het bedrijfsresultaat daalde van € 12.096K in 2007 met 
€ 5.096K (42,1%) naar een bedrijfsresultaat van € 7.000K 
in 2008. De netto omzet steeg met € 12.917K (4,4%) ten 
opzichte van 2007. De EBITDA voor het jaar kwam uit op 
€ 12.091K (2007: € 17.741). Het resultaat na belastingen 
daalde met € 3.245K (35%) van € 9.251K naar € 6.006K  
in 2008. In 2008 werd geen winstrecht opgenomen in  
de jaarrekening. Door overeengekomen correcties op  
het jaarresultaat is de basis dit jaar negatief en daardoor 
vindt er geen uitkering plaats. De bedrijfslasten stegen 
met € 18.013K (6,4%) en corrigeren we dit voor de RJ271 
baten in beide jaren, dan stegen de kosten met  
€ 22.729K (8,0%) en overtreffen hiermee de stijging van 
de netto omzet. De kosten stijgen dus harder dan de 
omzet en met name de personeelskosten zijn hier debet 
aan. Ook de magazijn- en expeditiekosten stijgen fors 
alsmede de huisvestingskosten als gevolg van de in de 
loop van 2007 overgenomen Bruna-winkels.  
Uiteraard zijn deze twee posten het gevolg van de hogere 
volumes, maar per saldo levert dit dus geen extra 
resultaat op. De cash-flow van het boekjaar kwam uit op 
€ 11.927K (2007: € 14.896K). Deze werd aan gewend voor 
investeringen en dividend. De investeringen van het 
afgelopen jaar lagen met name op het vlak van logistiek 
en automatisering en bedroegen in totaal € 5,5 miljoen. 
Voor 2009 staan er investeringen gepland voor een 
totaalbedrag van € 6,1 miljoen. De huidige kaspositie en 
de te verwachten cash-flow geven vol doende ruimte om 

deze plannen te kunnen realiseren. Tot slot dient vermeld 
te worden dat de Raad voor de Jaarverslaggeving zeer 
recent een aantal wijzigingen in richtlijn RJ271 heeft 
gepubliceerd. Deze wijzigingen hebben de status van 
ontwerp-richtlijn. Mochten de wijzigingen in zijn volle 
omvang definitief worden, dan zou dat voor Audax leiden 
tot een afboeking, uiterlijk in 2010, van een bedrag van  
€ 6,1 miljoen op haar vermogen. Hoewel de solvabiliteit 
van de vennootschap daarmee geraakt wordt, leidt dit 
niet tot een uitgaande kasstroom. 

Medewerkers
Het gemiddeld aantal medewerkers nam toe met 12,3 
FTE, mede onder invloed van de overname van de 
stationswinkels van Bruna door AKO in 2008. Het 
percentage flex-inzet steeg van 17,2% naar 19,7%.  
Het ziekteverzuim kwam uit op een percentage van 4,2% 
en ligt daarmee op het niveau van 2007. Het verloop van 
medewerkers steeg ten opzichte van 2007 en kwam uit 
op 16%. 

Strategie
De strategie van Audax is gericht op het behoud van 
haar zelfstandigheid en het verzekeren van haar conti-
nuïteit, met name door het aandeel op haar markten uit 
te breiden en te zorgen voor een voldoende rendement. 
Zij doet dit door alert te reageren op actualiteiten en een 
omgeving te creëren, waarin de medewerkers de ruimte 
krijgen om hun creativiteit en inzet tot toegevoegde 
waarde voor het bedrijf te maken.

Vooruitzichten
Audax wordt nu al enkele jaren achtereen geconfron-
teerd met teruglopende resultaten, die bovendien ook 
steeds achterbleven op de begrotingen. Er zijn meerdere 
oorzaken. Structurele veranderingen in het leesgedrag 
van de consument stapelen zich op, de gevolgen hiervan 
zijn dalende kooplust onder invloed van de economische 
crisis. Om dit tij te keren zijn extra inspanningen nodig. 
Bezien moet worden in het hoeverre intensivering van 
onze internetactiviteiten voor nieuwe impulsen kan 
zorgen. Dergelijke inspanningen gaan in eerste instantie 
wel ten koste van het resultaat. Voorts zullen forse 

kostenbesparingen nodig blijken om de crisis het hoofd 
te bieden. Niet alleen is er geen ruimte voor loonsverho-
gingen, daarenboven kan een reductie in het personeels-
bestand van mogelijk zelfs 5 tot 10 procent noodzakelijk 
zijn. Voor Audax zal 2009 aldus staan in het teken van 
een algehele versobering waarbij evenwel de kansen die 
er zijn optimaal moeten worden benut. Audax heeft meer 
stormen doorstaan en haar fundament is solide en op no 
nonsens principes gestoeld. Als we er met zijn allen de 
schouders onder zetten, kunnen we niet alleen zware 
stormen doorstaan, maar hier tevens sterker uitkomen. 
Alle hens aan dek! 

Voorzitter hoofddirectie 

Carel Bikkers MSc 

Gilze, 16 maart 2009

Toelichting Raad van commissarissen / Algemene 
vergadering van Aandeelhouders 
Het verslag gaat voorbij aan de in de loop van 2009 
gebleken problemen bij Van Ditmar en de daarmee 
samenhangende voorraden en voor zieningen.

Gilze, 13 juli 2009

 

Bij een groot aantal  
van onze uitgaven  
stonden de verkochte  
oplages onder druk

Carel Bikkers  
MSc, Voorzitter 
Hoofddirectie
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MeeRjARenoVeRzIchT WeRkMAATSchAPPIjen

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 mediaproducten en aan-
verwante artikelen.

De verschillende disciplines van Audax zijn onder-
gebracht in een viertal kernen: Publishing, Groothandel, 
Dienstverlening en Retail. In dit jaarverslag is er dit jaar 
specifiek aandacht voor onze activiteiten op het gebied  

van internet. Al deze activiteiten worden ondersteund 
door Audax-stafdiensten. Iedere kern kent haar eigen 
specifieke werkgebied, met een eigen visie en strategie. 
Binnen alle werkmaatschappijen vindt u naast 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 langs de verschil-
lende maatschappijen, disciplines en processen.

Audax

Audax stafdiensten

Algemeen Secretariaat Hoofddirectie 
Automatisering en Informatisering 
Communicatie 
Facilitaire Dienst 
Financiën en Administratie
Juridische Zaken
Personeel en Organisatie

Publishing

Publishing nederland 
Audax Publishing 
Audax Media 

Publishing België
Uitgeverij Cascade
Uitgeverij De Vrijbuiter
Party Publishing

AKO.nl
Publishing Nederland 
Publishing België

AKO

Retail InternetGroothandel

Betapress
Van Ditmar
Van Gelderen 
Van Gelderen Inflight
Imapress

Dienst-
verlening

Media Logistics

ARL

(in duizenden euro) 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Netto omzet 307.125 294.208 264.590 258.639  265.844   265.866 
Brutomarge 118.251 116.421 106.351 105.280  112.308   110.552 
Bedrijfsresultaat 7.000 12.096 7.149 11.557  16.187   19.339 
Bedrijfsresultaat gecorrigeerd voor RJ271 -844 8.968 7.445 11.088  16.187   19.339 
Resultaat na belastingen 6.006 9.251 5.331 7.344  10.482   12.471 
Afschrijvingen 5.921 5.645 5.628 5.427  6.068   4.941 
Cash-flow 11.927 14.896 10.959 12.771  16.550   17.412 

Netto investeringen in      
(im)materiële vaste activa 5.032 5.379 7.199 3.886  8.418   9.327 
Eigen vermogen ultimo* 10.285 10.179 7.428 9.906  10.614   12.918 
Duurzaam aan de onderneming      
verbonden vermogen 6.058 11.796 11.374 12.618  13.374   12.918 

Gemiddeld aantal medewerkers in       
vaste dienst 1.235 1.215 1.123 1.118  1.150   1.159 
Return on sales 2,3% 4,1% 2,7% 4,5% 6,1% 7,3%

* Met ingang van 2004 verlaagd als gevolg van stelselwijziging.

40-jarig bedrijfsjubileum en  
tevens 65 e verjaardag Liny de Leeuw
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11 Met de overname van Uitgeverij Kontekst 
in 1979 kwam Weekend bij het concern.

2  Uit de voorgeschiedenis van Audax: 
Jacques de Leeuw (links op de foto) leerde de 
kneepjes van het vak kennen door zijn vader 
(rechts op de foto) behulpzaam te zijn, onder 
meer in de verspreiding van de uit België 
geïmporteerde krant Het Laatste Nieuws 
(opname uit 1954).

3 De voorloper van het advertentieacquisitie-
bedrijf Audax Media was Euromedia. Na 
overname van AvantGarde in 1989 was dit 
bedrijf ruim twee jaar niet alleen gehuisvest in 
Amsterdam maar ook in Wassenaar, en wel in 
het voormalige woonhuis van minister Luns.

4 Met deze folder presenteerde Audax Media 
zich op een reclamefestival in Cannes in 1996.

5 Liny de Leeuw als ‘hostess’ voor het blad 
Hostess

Publishing
Publishing nederland
Audax Publishing
Audax Media

Publishing België
Uitgeverij Cascade
Uitgeverij De Vrijbuiter
Party Publishing

Jacques en Liny de Leeuw met het 
eerste exemplaar van weekblad PRIMO, 
hét Glossy Familieblad.
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De eerste tijdschriften in Nederland werden al in het 
midden van de 17e eeuw uitgegeven. Het wereldnieuws 
stond hierin centraal. Later verschenen ook wetenschap-
pelijke en culturele tijdschriften op de markt. Er kwamen 
ook wereld beschouwende tijdschriften, vrouwenbladen 
als Kabinet voor Mode en Smaak, vaktijdschriften en 
familietijd schriften. De tendens ging steeds meer in de 
richting van gespecialiseerde bladen, die zich richtten op 
duidelijk afgebakende groepen mensen. Door verbete-
ring van de druktechniek kon vanaf het midden van de 
19e eeuw het geïllustreerde tijdschrift aan zijn opmars 
beginnen.

Eén van de eerste grote titels die door Audax werd 
uitgegeven was Weekend. Het blad, dat vanaf de start  
in 1975 spraakmakend was, werd in 1979 overgenomen. 
En eind jaren ’80 floreerde het zelfs met een drukoplage 
van ruim 500.000 exem plaren per week. In de zomer van 
1999 was het Weekend die de eerste foto’s publiceerde 
van Máxima. Een andere grote primeur van Weekend 
was het verhaal met Prins Bernhards Amerikaanse 
buitenechtelijke dochter.

In 1980 zag AvantGarde het levenslicht. AvantGarde 
bepaalde als eerste glossy modemagazine mede het 
gezicht van de jaren tachtig. Het blad werd in 1989 
overgenomen door Audax.

HP/De Tijd is in september 1990 ontstaan uit het 
samengaan van Haagse Post en De Tijd en sinds 1995 
volledig in handen van Audax. De Haagse Post was de 
naam van een Nederlands algemeen opinieweekblad, dat 
in 1914 werd opgericht. De Tijd was van 1845 tot 1974 
een Nederlands dagblad met katholieke achtergrond.  
Vanwege de ontkerkelijking nam het aantal abonnees  
af zodat het in 1974 werd omgezet in een weekblad. 

Het eerste nummer van Vriendin verscheen in 1997.  
Dit ging meteen gepaard met een hevige strijd met 
Vrouw Vandaag die glansrijk door Vriendin werd  
gewonnen. Vriendin is uitgegroeid tot het derde 
vrouwenweekblad van Nederland. 

De lancering van Glossy in 1999 werd bekritiseerd  
als copycat, maar heeft inmiddels een eigen formule 
ontwikkeld die zeer succesvol is.

Girlz! werd in 2002 gelanceerd en is de opvolger van 
Toptien-magazine. Girlz! is uitgegroeid tot het grootste 
meidenblad van Nederland, werd in 2006 genomineerd 
als Tijdschrift van het Jaar en won in 2007 de Mercur 
voor Crossmediaal Concept van het Jaar.

2008 was een grillig jaar, voor de lezersmarkt maar met 
name voor de advertentiemarkt. Deze moeilijke tijden 
zullen in 2009 waarschijnlijk aanhouden. De verwachting 
is dat er minder advertentiebudget voor print beschik-
baar zal zijn. 

Het nieuwe mediagedrag van consumenten biedt ook 
kansen. Multitasking (consumeren van meerdere media 
tegelijk) gaat steeds grotere vormen aannemen. Het 
begint bij de jongeren en schuift mee in leeftijd. ‘Out of 
the box’ denken staat centraal. Audax besteedt daarom 
meer aandacht aan innovaties van producten en 
productie technieken aan de hand van kennis van de 
markt afgestemd op de behoefte van de consument. 
Audax Publishing besteedt veel aandacht aan de 
websites van haar titels. Niet alleen is de layout verbe-
terd, ook zijn er met diverse partijen samenwerkingen 
aangegaan. Het tonen van filmpjes op de websites, het 
spelen van games en een eigen wenskaartenservice 
behoren tot de mogelijkheden. De consument wil steeds 
meer informatie en ontspanning via internet. 

Audax Publishing streeft naar een crossmediale aanpak 
om een multimediale rol te kunnen vervullen en richt  
zich op diverse doelgroepen met een focus op kwaliteit. 
Audax Publishing wil de consument in aanraking laten 
komen met haar titels in al hun verscheidenheid waar-
door de adverteerder mogelijkheden krijgt om de 
consument zo effectief en efficiënt mogelijk te bereiken.

Publishing Nederland
Audax Publishing en Audax Media

Eén van de eerste 
grote titels die De 
Vrijbuiter Groep 
– zoals Audax tot 
eind 1986 heette 
– uitgaf, was 
Weekend.

VAn een enkel TIjdSchRIfT  
ToT een ModeRn, BReed en 
eVenWIchTIG PoRTfolIo

Redactie AvantGarde
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Girlz! blijft een bruisend merk dat continu naar wegen 
zoekt om op alle mogelijke manieren nog dichter bij de 
doelgroep te komen. De ontwikkeling van alle aan het 
merk Girlz! hangende extensies blijft in volle gang  
om de jonge doelgroep te kunnen blijven bedienen.  

Glossy is een ijzersterk merk in het glamour segment.  
Binnen dit segment zijn er de afgelopen jaren veel toe - 
treders geweest, maar Glossy houdt zich staande terwijl 
concurrerende uitgevers gedwongen waren hun uitgave te 
stoppen. In 2008 verscheen er voor het eerst een Glossy 
jaaragenda. In 2009 viert Glossy haar 10-jarig bestaan. 

diva, het stijlvolle glamourtijdschrift voor de volwassen 
vrouw, heeft een aanscherping van de redactionele 
formule met succes ondergaan. Daarnaast lift het mee op 
de naam van Glossy, maar blijft wel de eigen identiteit 
behouden. Lezers van Diva kunnen zich identificeren met 
de celebrities waar het in Diva over gaat. 

Vriendin blijft het derde vrouwenweekblad van  
Nederland. De website heeft een metamorfose onder-
gaan en daarbij is een digitale nieuwsbrief gelanceerd. 
De Katjekaarten-lijn is in 2008 uitgebreid en daarnaast  
is een eigen online wenskaartenservice gelanceerd.  
Alle ontwikkelingen hebben geleid tot een nominatie 
voor een Mercur in de categorie Crossmediaal Concept 
van het Jaar. De jury zegt: ‘De crossmediale aanpak heeft 
tot gevolg dat het merk ‘Vriendin’ volledig samenvalt 
met de doelgroep’. 

AvantGarde is het high-end fashion magazine van Audax 
Publishing. AvantGarde is eigentijds, eigenwijs en stijlvol. 
Door haar originele en eigenzinnige manier inspireert 
AvantGarde de lezer steeds opnieuw. Het afgelopen jaar 
heeft AvantGarde intensief samengewerkt met grote 
mode- en beautylabels.
De tegenhanger voor mannen, AvantgardeMen is een 
uitgave met de stijl en uitstraling van AvantGarde, maar 
richt zich op mannen. Deze titel is een groot succes 
gebleken op de advertentiemarkt. 

Het mannenbladensegment staat sterk onder druk; de 
formule van Aktueel Sportief is aangepast en het blad  
is vrouwvriendelijker geworden. Daarbij is de naam 
veranderd in Aktueel/Primo. 

Stars is het unieke sterrenmagazine dat de goede 
ontwikkeling op de lezersmarkt het afgelopen jaar heeft 
voortgezet. Stars is een belangrijke titel binnen het 
Audax-portfolio. De lezeressen stromen door van Girlz! 
via Stars naar Glossy, Vriendin en Diva. In 2008 is de 
website van Stars gelanceerd. 

De redactionele formule van Weekend ging in 2008 terug 
naar de kern, waarin de lezer is geïnteresseerd; gossip! 
De website van Weekend is volledig vernieuwd en daarbij 
staan er eigen entertainment video’s op de site.

Het nieuwe  
mediagedrag  
van consumenten  
biedt kansen

Het segment van opiniebladen heeft een rumoerig jaar 
achter de rug en dat had zijn weerslag op hP/de Tijd.  
De komst van gratis content met een steeds hoger niveau 
en het upgraden van tijdschriften die aan dagbladen 
worden toegevoegd zijn daar bijvoorbeeld oorzaken van. 
Daarnaast wordt opinie op televisie ook steeds populair-
der. In 2008 is een nieuwe koers voor HP/De Tijd 
uitgezet, deze zal in 2009 verder uitgebouwd worden. 

De markt voor veelkleurige bladen over koningshuizen, 
prinsen en prinsessen lijkt onverzadigbaar en vooral 
Máxima verkoopt. Het aantal royaltybladen staat nu op 
zes. Royalty is, na de lancering begin 2007, uitgegroeid 
tot de nummer 1 in losse verkoop in het segment. In 
verband met het succes van deze titel is de frequentie 
verhoogd van 6 naar 10 maal per jaar. Royalty is de enige 
in het segment die ook nieuws brengt naast de achter-
gronden en (mode)foto’s. In september is de website van 
Royalty live gegaan. Vanaf de start wordt de site druk 
bezocht. 

Redacties van enkele 

tijdschriften van 

Audax Publishing, 

van boven naar beneden

Redactie Glossy

Redactie Girlz! en Stars 

Redactie Vriendin

Redactie Weekend

Redactie HP/De Tijd
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BelGIë

uITGAVen PuBlIShInG 
nedeRlAnd



18 19Audax, toen en nu

Uitgeverij Cascade in Antwerpen, Uitgeverij De Vrijbuiter  
in Gilze en Party Publishing in Diemen vormen samen 
Publishing België. Het leuke historische aspect hieraan  
is dat Uitgeverij De Vrijbuiter één van de oudste namen 
is waaronder Audax-oprichter Jacques de Leeuw 
opereerde en dat Party Publishing één van de jongste 
ondernemingen bij de groep is. De drie kleinere 
uitgeverijen staan voor 13 titels en een aantal specials. 
 
Party Publishing
Party, het brutaaltje onder de gossipbladen, zag haar 
verkoopcijfers licht dalen in 2008, dit geheel in lijn met 
de markt. De consumenten houden hun uitgaven meer 
onder controle en dat voelt men in Diemen ook. Dankzij 
het succesvol integreren van het inkoopbeleid, facetten 
van het personeelsbeleid en automatisering, is er onder 
de bezielende leiding van Ton de Wit toch nog een mooi 
resultaat neergelegd en blijft Party één van de meest 
renderende titels. 
Showmix werd door een tekort aan belangstelling van 
de lezers begin 2008 gestaakt. Ook het in 2008 geïntro-
duceerde blad Palace, waarvan drie nummers zijn 
verschenen, is gestaakt.
 
uitgeverij de Vrijbuiter
De Vrijbuiter heeft in 2008 de eerste moeilijke stappen 
gezet om haar uitgaven, die gebaseerd zijn op het 
levensverhaal, te herstructureren. Mijn Geheim werd 
gerestyled en op beter papier uitgegeven; Intiem werd  
candlelight Magazine in een multimediale samen-
werking met de datingsite Candlelightdating; Intiem 
Special kreeg een hogere verschijningsfrequentie. Niet  
al deze veranderingen waren even succesvol: Candlelight 
dating, de partner van het magazine, is er nooit in 
geslaagd een aanvaardbaar bereik te scoren, waardoor 
de multimediale ondersteuning wegviel en men gedwon-

gen werd het blad te staken. De eerste verkoopcijfers 
van Intiem Special zijn weer wel meteen een schot in de 
roos. De licht dalende verkoop van Mijn Geheim is bij  
de abonnees al omgezet in een lichte stijging. De 
romanreeksen, candlelight historische romans en  
Pink Pockets, verhogen hun omzet en resultaat aanzien-
lijk. De Historische Romans blijven stijgende verkopen 
vertonen. Pink Pockets hebben nog wat aan de weg te 
timmeren maar genereren nu al een mooie extra omzet. 
De Vrijbuiter heeft met de combinatie van de vernieuwde 
Mijn Geheim en de Intiem Special een eerste stap gezet 
om de uitgaven rond levensverhalen een nieuwe 
toekomst te bezorgen. Die herstructurering heeft een 
eenmalige verlaging van het rendement veroorzaakt; een 
stuk daarvan wordt gecompenseerd door de succesvolle 
romanreeksen. 

uitgeverij cascade
De Belgische uitgeverij heeft een historisch jaar achter 
de rug: Primo/TV Gids scoort voor het eerst in haar 
bestaan een verkoop die gemiddeld boven de 100.000 
exemplaren ligt en eos heeft met veel weerklank haar 
25e verjaardag gevierd. Beide hoofdtitels van Cascade 
zijn in goede doen. 
Psyche & Brein bereikt een steeds groter publiek en 
nadert na twee jaar haar break even. Scientific American 
heeft haar ambities nog niet waargemaakt. Het uitgeven 
van het blad feliz is stilgelegd. 
De internetsites en de nieuwsbrieven hebben hun eerste 
bescheiden advertentie-inkomsten gegenereerd en er is 
behoorlijk wat ervaring en know how opgebouwd rond 
shops in de magazines. 
De advertentiemarkt staat onder behoorlijke druk in 
België. Gelukkig hebben de goede verkopen daar een 
flink stuk van kunnen compenseren en blijft het resultaat 
van Cascade op niveau.  

Publishing België
Uitgeverij Cascade, Uitgeverij De Vrijbuiter en Party Publishing

een ToonAAnGeVende uITGeVeR 
VAn ondeR AndeRe de GRooTSTe 
BelGISche TV-GIdS. 

Kristine Ooms en Koen De Buck,  
Directie Publishing België

Het logo van Uitgeverij De 
Vrijbuiter, gebaseerd op het 
in 1946 ontworpen logo.
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1 Van Ditmar werd in 1924 opgericht door 
W.N.J. van Ditmar. Als directeur van het 
Dagblad van Rotterdam (voorloper van het AD) 
stelde hij in 1929 een nieuwe pers in werking.

2  Vader en zoon De Leeuw in 1974 bij de 
afscheidsreceptie van J.W.J. van ’t Hof (rechts 
op de foto), adjunct directeur van Van Ditmar 
Import, het tijdschriftenimportbedrijf waarvan 
W.N.J. van Ditmar al in 1914 de basis legde en 
dat op zou gaan in Betapress.

3   Interieur van het hoofdkantoor van 
Betapress aan de Spoorlaan 450 te Tilburg, 
schuin tegenover het Tilburgs station. 

4 Exterieur van het hoofdkantoor van 
Betapress aan de Spoorlaan 450 te Tilburg. 

5  Een artist impression van het in 1978 
geopende bedrijfscomplex in Gilze.

6 Bulkopslag in Gilze.

7 Krantenimporteur Marcus van Gelderen 
(rechts op de foto) in zijn in 1929 geopende 
lectuurzaak, de eerste inloopwinkel in 
Nederland, Damrak 35 te Amsterdam.

8 Personeelsblad van de Verenigde 
Lektuurbedrijven (VLB) uit 1971.

Klantendienst biedt abonnees service  
op top-level 

Betapress
Van Ditmar
Van Gelderen en Van Gelderen Inflight
Imapress



Betapress 

GeWAARdeeRde SAleS  
en MARkeTInG oRGAnISATIe

Betapress werd officieel op 14 augustus 1975 opgericht. 
Het was een tijd waarin de uitgevers genoeg hadden van 
de zeventien regionale grossiers, die hun tijdschriften 
naar de verkooppunten brachten. De Vrijbuiter in Tilburg 
had toen al een landelijk verspreidingsnet voor haar 
eigen uitgeefproducten en enkele bladen zoals de 
VPRO-gids. Baanbrekend voor die tijd was het gebruik 
van een computer met een speciaal besturingssysteem. 
De Verenigde Lektuurbedrijven, eigenaar van Van Ditmar 
en importeur van bijna alle in Nederland verkrijgbare 
buitenlandse bladen, ging een joint venture aan met  
De Vrijbuiter. De distributeur ging onder de naam 
Betapress – bedacht door Audax oprichter  
Jacques de Leeuw – in januari 1975 van start.

In het jaar 2008 is Betapress gegroeid in zowel omzet als 
marktaandeel en dat stemt in de huidige nationale en 
internationale bladenmarkt tot tevredenheid.

Betapress verwelkomde ook in 2008 een aantal belang-
rijke uitgevers, zoals Hachette Filipacchi met titels als 
Elle, Quote en Santé alsook Reed Elsevier met als 
vlaggenschip Elsevier, maar ook met bijvoorbeeld een 
grote titel als Landleven. De groei in marktaandeel in 
2006 en 2007 zette zich zo in 2008 door. Naast de 
structurele groei als gevolg van nieuwe titels, heeft ook 
de wijze van marktbenadering geleid tot groei. Product-
management en Sales zijn in nauwe samenwerking met 
Trade Marketing in staat gebleken om de markt in 
beweging te krijgen en dat kan gezien worden als een 
belangrijke ontwikkeling op het gebied van de losse 
verkoop.

Het jaar 2008 is op uitgeefgebied duidelijk gekenmerkt 
door nieuwe initiatieven. Een goed voorbeeld zijn de 
titels gebonden aan personages. Voor de twee-
maandelijkse titel Sonja, is samen met uitgever  
Sonja Bakker een grootschalige introductie gerealiseerd.  
Deze is zeer succesvol gebleken.

De retail stelt met het oog op de beschikbare ruimte in 
toenemende mate de vraag welke bladen passen bij de 
winkelformule. Betapress kan het verlangde maatwerk 
leveren, door voor elke winkelformule een aangepast 
beleid neer te zetten met betrekking tot presentatie, 
promotie, maar ook assortiment. Er vindt steeds meer 
afstemming plaats. In 2008 treden belangrijke nieuwe 
partijen tot de verkoopmarkt van tijdschriften toe, zoals 
Lidl. Met ingang van het laatste kwartaal van 2008 voert 
Lidl in ruim 360 winkels een assortiment tijdschriften. 
Retailers – die zich met name richten op prijs en volume 
– zien tijdschriften nog altijd als een belangrijke product-
groep binnen hun strategie.

Wel is er een discussie over het aantal titels. In toe-
nemende mate maakt Betapress zich hard voor het 
behoud, dan wel uitbreiding van de ruimte die de 
categorie tijdschriften krijgt binnen met name de food. 
Ruimte en het aantal titels staan onder druk. Deze 
ontwikkeling is niet goed voor tijdschriften. Voorts  
kan men in 2008 spreken van een krimpende markt voor 
tijdschriften. Oorzaken zijn het bestedingsgedrag van de 
consument, de ontlezing en de invloed van de digitale 
wereld. De verwachting is dat het totale volume van 
tijdschriften met een aantal procenten zal afnemen in  
de komende jaren. Dit wordt niet meer gecompen - 
seerd door de prijs. Daarmee laat 2008 een trendbreuk 
zien met voorgaande jaren. Deze ontwikkeling volgt 
Betapress met argusogen.

Zorgwekkend in 2008 zijn verder de opnieuw sterk 
toegenomen logistieke kosten en de hoge margedruk. 
Dankzij de volume- en omzetgroei heeft Betapress de 
kostentoename nog voor een deel kunnen compenseren.

Betapress heeft in het afgelopen jaar opnieuw een hele 
sterke groei in non traditionals doorgemaakt. Zo is begin 
2008 een compleet boekenconcept gelanceerd en dat is 
zeer goed aangeslagen in de markt. Inmiddels worden 
bij ruim duizend verkooppunten boeken verkocht.  
De focus ligt op een boeken-top-tien, maar via  
www.betapress.nl kunnen de verkooppunten tevens 
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Presentatie van 
Betapress door 
Jacques de Leeuw 
in december 1974 
in de Schouwburg 
te Tilburg

Het commerciële team (trade marketing en 
account management retail) van Betapress 
wat in 2008 de felbegeerde Industributie 
Trofee wist te bemachtigen



24 25Audax, toen en nu

beschikken over een breed portfolio aan boeken. Voor 
de goede en succesvolle lancering van boeken binnen 
Betapress zijn zeer omvangrijke aanpassingen gedaan  
in automatisering, interne systemen en de website.

In 2007 zijn de eerste stappen gezet in de verdere 
ontwikkeling van de afdeling Abonnementen. Er is 
daarbij geïnvesteerd in mensen en systemen. Ten aanzien 
van de callcenter activiteiten binnen Betapress abonne-
menten zal er een samenwerking worden aangegaan met 
een externe partij om de professionalisering nog verder 
te versnellen. Met succes, want een toonaangevende 
uitgever als Gruner+Jahr (met titels zoals Glamour, Quest 
en National Geographic) heeft in 2008 gekozen om voor 
de komende jaren haar complete abonnementenport-
folio onder te brengen bij Betapress.

Het jaar 2009 zal opnieuw in het teken staan van groei. 
Naast de groei met tijdschriften (losse verkoop en 
abonnementen) zullen ook de andere groeipijlers non 

traditionals en diensten belangrijk zijn in het komende 
jaar. Dit alles in combinatie met behoud van rendement 
en marge om te kunnen blijven investeren in de toekomst.

Tevens zullen uitgevers moeten inspelen op de krimpen-
de advertentiemarkt en de onder druk staande oplages. 
De losse verkoop van titels wordt van wezenlijk belang 
en daarmee ook de rol van de retail en Betapress. 
Uitgevers zullen zich steeds meer gaan toeleggen op het 
uitgeven. Betapress wil juist om die reden nadrukkelijk 
de partij zijn waarop zij kunnen terugvallen voor alles wat 
niet te maken heeft met hun core business. In het brede 
dienstenpakket dat Betapress kan bieden liggen dan ook 
kansen om verder te groeien.

Betapress blijft ook in 2009 veranderen. Na de omscha-
keling van een logistiek bedrijf naar een dienstenbedrijf, 
en het opbouwen van een sterke positie op het gebied 

van losse verkoop als belangrijk fundament, houdt 
Betapress zich voortdurend bezig met het verbeteren  
van de proceskant, intern maar ook extern middels 
digitale dienstverlening naar retailers en uitgevers. 
Verder is Betapress sterk in ontwikkeling op het gebied 
van abonnementenbeheer en is het groeiend in klanten 
en kennis. Betapress zal nadrukkelijk voortgaan op deze 
ingeslagen weg en de hoge kwaliteit van deze dienst-
verlening etaleren. Ook in de categorie non traditionals, 
worden verdere stappen gezet met de focus op uitbouw 
van het boekenconcept.

Betapress zal zich in 2009 steeds meer profileren als 
trade service organisatie, met als kernactiviteit het 
vermarkten van diensten. Deze kunnen op maat gemaakt 
worden, specifiek gericht op een activiteit, retailer of 
uitgever. De distributie van AllerHande voor Albert Heijn 
en de autokrant voor de ANWB zijn goede voorbeelden. 
Deze diensten zijn gekoppeld aan het complete netwerk 
en het complete scala van activiteiten. 

Door als kenniscentrum op gebieden als trade marke-
ting, logistiek en abonnementen te opereren voor 
uitgever en/of retailer, schuift Betapress door van 

logistiek naar strategisch partner. Ze wil een sleutelrol 
spelen in het hele proces, de keten van uitgever naar 
retailer, van concept naar consument. De markt wordt 
steeds ingewikkelder en die complexiteit vraagt om 
maatwerk. Op verzoek van retailer of uitgever zijn op 
maat gemaakte diensten tegen vergoeding te leveren. 
Het aantal distributiedagen kan bijvoorbeeld afgestemd 
worden op het type verkooppunt.

Door de stijgende kosten zal Betapress voor 2009 de 
condities moeten aanpassen. De sterke kostenverhoging 
door de stijgende brandstofprijzen, de fijnmazigheid van 
het moderne logistieke netwerk en het voldoen aan 
specifieke wensen van wet, winkelcentra en retailers,  
kan niet langer rusten op de schouders van Betapress. 

In het brede diensten-
pakket dat Betapress 
kan bieden liggen  
kansen om verder  
te groeien

Door de stijgende  
kosten zal Betapress 
voor 2009 de condities 
moeten aanpassen

Team Non 
traditional maakt 
de productselecties 
van de categorieën 
boeken, strips, 
merchandising, 
agenda’s, kalenders 
en tradingcards

Betapress  
abonnementenservice
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Van Ditmar

dé PARTneR VooR heT  
enGelSTAlIGe Boek

Op 7 augustus 1924 ging NV Van Ditmar’s Boekenimport 
in Amsterdam van start. Ze presenteerde zich direct in 
het vakblad voor de boekhandel als ‘HET huis voor 
Engelsche boeken’. Ambitieus want oprichter Willem  
van Ditmar was een nieuwkomer in een boeken segment 
waarin importeur Meulenhoff & Co marktleider was en 
zou blijven, tot beide bedrijven in 1973 hun krachten 
zouden bundelen in de Verenigde Lektuurbedrijven. 
Vanaf dat moment werd Van Ditmar de gedroomde grote 
speler op het gebied van het Engelse boek.

Het jaar 2008 heeft in het teken gestaan van het 
terugkeren naar de basis, namelijk alleen het verkopen 
van het Engelstalige boek. Van Ditmar gaat ‘back to the 
roots’. Het is een laatste stap in de veranderingen die  
de afgelopen jaren bij Van Ditmar zijn doorgevoerd. 

Tot een paar jaar geleden was Van Ditmar veruit de 
grootste aanbieder van het Engelstalige boek. Naast 
het ontstaan van concurrentie is door het rechtstreekse 
contact via internet van Amerikaanse en Engelse 
uitgevers met retailers het aanbiedingspatroon radicaal 
gewijzigd. Hiermee is de unieke functie van Van Ditmar 
komen te vervallen. 

Dit heeft in 2008 geleid tot een heroriëntatie binnen  
de groothandels van Audax en het besluit om het 
Nederlandse boek onder te brengen bij Betapress.  
Van Ditmar kan zich nu weer volledig richten op haar 
kernactiviteit: het vermarkten van Engelstalige boeken  
in Nederland. 

Daarnaast heeft Van Ditmar besloten tot een andere rol 
op het gebied van strips. De markt is hier eveneens aan 
het veranderen en Audax speelt hier in 2008 op in door 
de verkoop van de best verkopende strips onder  
te brengen bij Betapress. Deze kunnen nu meegenomen 
worden in de bestaande levering aan de verkooppunten. 
Van Ditmar zal binnen strips de rol vervullen als aanbie-
der in specialistische strips die alleen nog maar via het 
internet en voor rekening gekocht kunnen worden. 

De nieuwe strategie van Van Ditmar is ook vertaald in 
een nieuwe mission statement namelijk weer
‘hét adres voor de boekhandel voor het Engelstalige 

boek’ worden. Als specialist wil het haar afnemers 
zorgvuldig geselecteerde assortimenten en productmarkt 
combinaties én een dienstenpakket van hoge kwaliteit 
tegen aantrekkelijke voorwaarden bieden. Daarbij staan 
omloopsnelheid en rendement van zowel de klanten  
als Van Ditmar hoog in het vaandel. Met de focus op  
het Engelstalige boek in 2008 werd het terugbrengen 
van het aantal medewerkers onvermijdelijk. Hierbij is 
gebruik gemaakt van een sociaal plan. Het bedrijf is in 
Amsterdam verhuisd van de Joan Muyskenweg naar de 
Lizzy Ansinghstraat. Daar deelt ze nu een pand met AKO, 
die een grote speler is op het gebied van het Engelsta-
lige boek door haar aanwezigheid op stations en op de 
luchthaven Schiphol. Dit vergemakkelijkt de uitwisseling 
van kennis en ervaring van beide bedrijven en dat heeft 
intussen al vruchten afgeworpen.

Verder is Van Ditmar in 2008 begonnen met het verzen-
den van een digitale nieuwsbrief voor eindgebruikers in 
samenwerking met AKO. De buitendienst kan online de 
actuele stand van zaken bij klanten inzien. De promotio-
nele activiteiten zijn opgevoerd in de vorm van banners, 
signeersessies met schrijvers (zoals Michael Palin) en het 
uitzetten van een Book of the Month bij AKO.
 
Met het totaalpakket aan ingrepen in 2008 op het 
gebied van werkwijzen, organisatie en medewerkers, 
verwacht Van Ditmar dat haar strategie in 2009 volledig 
wordt geëffectueerd. De verwachting is dat aan het 
begin van 2009 de eerste veranderingen vorm krijgen: 
de optimalisering van het retourproces, het digitaliseren 
van het complete aanbod en korte levertijd. Van Ditmar 
streeft continu naar de kortst mogelijke levertijd waarbij 
ook de logistieke kosten in ogenschouw worden 
genomen. Met de nieuwe faciliteiten kan het basis-
assortiment, dat op voorraad in Gilze ligt, sterk terug-
gebracht en geoptimaliseerd worden tot ongeveer 1.500 
titels. Deze zijn snel leverbaar, tegen concurrerende 
prijzen en met recht van retour.

Van Ditmar gaat in 2009 verder met het direct inspelen 
op wensen van de klanten, unieke en effectieve promo-
ties, doordachte marketing, meer functionaliteit op de 
website en de onverminderde inzet van haar ervaren 
binnen- en buitendienst.
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‘Internationale Couranten- en Tijdschriften Import  
M. van Gelderen en Zoon’ werd de bedrijfsnaam toen  
in 1924 Alfred van Gelderen medevennoot werd van  
de in een NV omgezette zaak, die zijn vader acht jaar 
geleden eerder had gesticht. In 1971 werd dit bedrijf, 
dat na de oorlog door diens zoon werd heropgericht, 
verkocht aan VNU. Dit concern was alleen geïnteresseerd 
in de verkooppunten en verkocht twee jaar later het 
importgedeelte aan VLB. Als Van Gelderen Import kwam 
het in 1988 onder de hoede van Audax. 

Van Gelderen houdt 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 in de 
vroege ochtend bij ruim 1.000 winkels en ruim 10.000 
abonnees geleverd. Een fijnmazig distributienetwerk  
dat 7 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: The Financial Times, 
International Herald Tribune, Wall Street Journal Europe, 
The Times, Frankfurter Allgemeine Zeitung en Bildzeitung. 

Verder heeft Van Gelderen dit jaar opnieuw de tweede 
prijs voor distributeur van het jaar van ACE, the Associa-
tion of Circulation Executives mogen ontvangen.

Ook bij de buitenlandse kranten en tijdschriften blijven 
de oplages onder druk staan waarbij gezegd mag 
worden dat een zekere stabilisering merkbaar is  
ondanks de afkalving van het aantal gespecialiseerde 
pers verkooppunten. 

Van Gelderen werkt al enkele jaren aan de ontwikkeling 
van haar wenskaarten distributieactiviteiten. Op basis van 
de opgedane ervaringen zal van Gelderen medio 2009 
met een uniek wenskaartenconcept op de markt komen 
onder de naam ‘De Wenskaarten Kiosk’. 

Van Gelderen Inflight Schiphol airport services
Bij Van Gelderen Inflight worden dagelijks 35.000 kranten 
en tijdschriften verwerkt tot handzame pakketten voor tal 
van luchtvaartmaatschappijen op Schiphol. Het betreft 
hier zowel binnen- als buitenlandse kranten en tijdschrif-
ten waaronder De Telegraaf, Volkskrant, The Financial 
Times en International Herald Tribune, Time, Newsweek 
en The Economist.

De Gate Service, het systeem waarbij een door de 
luchtvaartmaatschappij geselecteerd assortiment kranten 
en tijdschriften in een speciale display tot aan de gate 
wordt gebracht en de passagier op vertoon van boarding 
card een keuze kan maken, verloopt succesvol en vindt 
steeds meer navolging. 
Van Gelderen Inflight heeft tevens het ‘Krant op maat’ 
systeem geïntroduceerd bij hotels op en rond Schiphol. 
Door het internationale karakter van de gasten en de 
korte verblijftijd een ideaal distributiesysteem, waarbij  
tot middernacht het hotel de bestelling kan doorgeven 
en de levering voor de eerste ontbijtronde plaatsvindt. 

Tevens verzorgt Van Gelderen Inflight de volledige 
distributie en presentatie van kranten en tijdschriften  
aan alle verkooppunten op Schiphol waaronder de 
AKO-winkels en de Grab & Fly punten van HMS Host.

Van Gelderen en Van Gelderen Inflight

MARkTleIdeR In  
BuITenlAndSe dAGBlAden  
en oPInIeTIjdSchRIfTen

Rob Alberts, directeur van  
Van Gelderen en Van Gelderen Inflight.

Nachtwerk bij Van 
Gelderen in 1991.
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Imapress verzorgt in België (Vlaanderen en Wallonië)  
de distributie, import en marketing van tijdschriften, 
verzamelwerken, boeken, strips, rage-artikelen en  
DVD’s voor de pers- en foodretailers. 

De banden met België zijn altijd sterk geweest. Zo kreeg 
in 1971 het leesportefeuillebedrijf Danklof een zusterbe-
drijf in Turnhout. Vanuit dit bedrijf is Imapress ontstaan, 
aanvankelijk opgezet ten behoeve van de eigen bladen. 
Voor Imapress was 1996 een keerpunt: toen werd de 
eigen distributie in Vlaanderen opgestart onder 
marktomstandigheden die zeker geen garantie tot  
succes inhielden. Niet zonder slag of stoot en vaak tegen 
de stroom in roeiend heeft Imapress haar marktpositie  
in Vlaanderen weten uit te breiden en handhaaft zich 
tegenwoordig als één van de belangrijkere spelers  
op de markt.

In 2003 werd opnieuw een belangrijke mijlpaal gereali-
seerd: de distributie in Wallonië. Ook hier is Imapress, 
ondanks de aanvankelijke scepsis van de markt, inmid-
dels een gerespecteerde marktpartij en speler van 
formaat. Niet in de laatste plaats door de marktontwik-
kelingen op de voet te volgen, door te luisteren naar de 
wensen van haar partners (uitgevers en retailers) en door 
snel en adequaat te anticiperen binnen de flexibele 
organisatie waar dat nodig was en is.

Die aanpak is voor het overgrote deel de reden dat 
Imapress ook dit jaar, ondanks een tegenvallende 
conjunctuur, een omzetgroei in het segment tijdschriften 
heeft weten te realiseren.

Terugval in de omzet van de productgroep partworks, 
een trend die zich al enkele jaren aftekent, noopte 
Imapress tot het nemen van inventieve maatregelen. 

Compensatie werd ondermeer gevonden in een 
meeromzet binnen het segment boeken, strips en  
non traditional.

Medio 2008 werd Imapress Books & Comics gelanceerd, 
een concept dat specifiek door Imapress in het leven is 
geroepen om in een uitdrukkelijke behoefte te voorzien 
van zowel pers- en foodretailer als de meer gespeciali-
seerde boek- en striphandel. De positieve reacties met 
betrekking tot dit initiatief en de cijfermatige analyse,  
die tot op de dag van vandaag een onafgebroken 
stijgende lijn vertoont, mogen alvast de conclusie 
rechtvaardigen dat de implementatie van dit traject  
een voltreffer is en dat de verdere ontwikkeling hiervan  
in 2009 tot haar prioriteiten behoort.

Daarnaast waren er, naast de reeds bestaande concepten 
‘Boeken Top 10 en Hypes’, exclusieve lanceringen van 
boeken die uitsluitend via Imapress de markt hebben 
bereikt. Ook deze benadering heeft vruchten afgewor-
pen en de boekenomzet een verdere boost gegeven. 
Goede voorbeelden hiervan zijn de recente uitgaven  
van de Belgische beursgoeroe Paul D’Hoore.

Ook op het vlak van non traditional producten werd 
opnieuw een stap vooruit gezet door het uitbouwen van 
succesvolle concepten, waarin zowel uitgever als retailer 
een meerwaarde vinden voor de verkoop van o.a. DVD’s, 
tradingcards en wenskaarten. Het aandeel van deze 
productgroep in de totale omzet nam significant toe.

Tot slot mag zeker niet onvermeld blijven dat de 
aanzienlijke groei in abonnementen een zeer positieve 
bijdrage heeft geleverd aan het resultaat en dat de 
vooruitzichten binnen dit segment onverminderd goed  
te noemen zijn.

Imapress

BelAnGRIjke SPeleR In de 
VlAAMSe TIjdSchRIfTenMARkT

Jeroen Lambert, directeur Imapress
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Dienstverlening

3
1&2 Regeling van distributie (aantallen en 
vervoer), begin jaren tachtig. 

3 Inpakken tijdschriftenpakketten aan de 
PVO-transportband, 1991.

4 Receptie, begin jaren tachtig.

5 Magazijn, begin jaren negentig.

6 Wagenpark van Danklof Uitgevers 
Nederland in 1964. Dit leesportefeuillebedrijf 
werd door Jacques de Leeuw acht jaar eerder 
gesticht.

7  Magazijn van Media Logistics.

8 Bedrijfshal van Produktie- Verzend- en 
Opslagonderneming, waaruit Media Logistics  
is ontstaan.

2

3

4

6

5

8

7

1

Media Logistics
ARL

E-commerce fulfilment voor  
Free Record Shop Holding
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Tot 1996 werd de logistieke dienstverlening van de 
werkmaatschappijen van Audax  uitgevoerd door 
dochterorganisatie Produktie-, Verzend- en Opslag-
onderneming PVO die opgericht is in 1972. Sinds 1994 
werden door Audax Logistics  ook voor derden logistieke 
diensten verleend onder de naam Audax Transport. Eind 
1997 werd PVO geïntegreerd in Audax Logistics  

Begin 2000 werden de logistieke activiteiten van de 
tijdschriften ondergebracht binnen de werkmaatschappij 
Betapress en werd de overige logistieke dienstverlening 
van Audax Logistics verdergezet onder de naam Media 
Logistics. Nadat in 2005 de diverse productieprocessen 
geautomatiseerd waren, werden alle logistieke activitei-
ten van Audax geïntegreerd in Media Logistics. 

Vandaag de dag bestaat de hoofdactiviteit van Media 
Logistics nog steeds uit het verlenen van logistieke 
diensten aan haar zustermaatschappijen. Daarnaast 
verzorgt Media Logistics logistieke activiteiten voor 
derden, waaronder nationale en internationale uitgeve-
rijen, retailers en overige mediabedrijven. De nadruk ligt 
hierbij op expansie ondersteund door ketenoptimalisatie 
en integrale logistiek. 

In 2008 hebben alle disciplines binnen Media Logistics  
een omzetgroei gerealiseerd, waarbij de omzet van 
derden procentueel de grootste groei heeft door-
gemaakt. 2008 was het eerste volledige jaar waarin 
Media Logistics de distributie van AllerHande heeft 
verzorgd. 

Media Logistics

 heT VeRlenen VAn loGISTIeke 
dIenSTen AAn hAAR  
zuSTeRMAATSchAPPIjen

Stop&Pick-lijn, afdeling Inpak

Verzendhal 1989 
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In 1972 werd het beheer van het wagenpark van de 
Vrijbuitergroep ondergebracht in werkmaatschappij  
ARL, afkorting van Autoreparatie- en Leasingmaat-
schappij. Repareren doet de onderneming al sinds het 
midden van de jaren tachtig niet meer. Sindsdien is de 
doel stelling: ‘Het ter beschikking stellen van auto-
mobielen en het geven van ondersteuning tegen de 
laagst mogelijke kosten en de hoogst mogelijke service - 
graad en flexibiliteit’. ARL is de autoleasemaatschappij 
van Audax. Zij richt zich hoofdzakelijk op het leasen van 
personenwagens en bedrijfswagens aan de Nederlandse 
en Belgische Audax-bedrijven alsmede aan Audax 
gelieerde bedrijven. Vanuit het kantoor in Gilze wordt  
de inkoop, de verkoop, het onderhoud, de brandstof-
verwerking en de financiering van het wagenpark 
verzorgd. Bovendien verzorgt en beheert ARL de 
mobiele telefonie van de Nederlandse Audax-bedrijven.

Het brandstofverbruik wordt online geregistreerd waarbij 
gebruik gemaakt wordt van de diensten van een grote 
landelijke brandstoffenleverancier.

ARL kan terugkijken op een goed jaar. De kosten zijn 
goed in de hand gehouden en het aanwezige wagenpark 
is optimaal ingezet.

In 2008 heeft ARL haar wagenpark zien groeien, vooral in 
de lichte bedrijfswagens.

ARL 

 
Nadat Media Logistics eind 2007 is gestart met e-com-
merce fulfilment voor Free Record Shop Holding,  
is dit proces in 2008 verder geoptimaliseerd om toe-
komstige groei mogelijk te maken. De verwachting is 
namelijk dat deze dienstverlening in 2009 nog fors zal 
uitbreiden. 

Het volume tijdschriften is in 2008 verder toegenomen. 
De derde inpaklijn die sinds eind 2007 in gebruik is 
genomen, kan inmiddels ook voor derden worden 
ingezet voor alternatieve pickactiviteiten.

Naast de finetuning van de huidige logistieke processen 
is een aantal innovatieve projecten opgestart. Met het 
nieuwe ‘put-to-voice’ systeem kunnen retourgoederen 
voortaan via een steminstructie op de juiste retourlocatie 
worden gezet. Een andere noviteit binnen het sorteer-
proces van de retourafdeling is het zogenaamde 
‘weegtellen’. Door het scannen van één exemplaar  

Al jARen een SolIde  
BASIS VooR de MoBIlITeIT  
VAn AudAx

wordt automatisch vastgesteld om welke titel het gaat. 
Een speciale weegunit bepaalt vervolgens van een stapel  
het totale aantal retourexemplaren van deze titel. Dit  
is mogelijk, omdat bij binnenkomst het gewicht van  
één exemplaar is geregistreerd. 

In 2008 is de bouw van een nieuw hoogbouwmagazijn 
gestart, dat in het tweede kwartaal van 2009 door Media 
Logistics in gebruik zal worden genomen. Hierdoor wordt 
de opslagcapaciteit met circa 14.000 palletplaatsen 
uitgebreid. De besturing vindt plaats via een volledig 
nieuw Warehouse Management System. 

In 2009 wordt de  
opslagcapaciteit  
met 14.000 pallets  
uitgebreid

ARL kan terugkijken  
op een goed jaar

Wim van Os, wagenparkbeheerder ARL.

Diverse processen binnen Media Logistics
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Retail
4

1 AKO-jongen op een treinstation in 1929. 
Met ingang van 1890 verzorgde AKO de 
lectuurverkoop op de stations van de 
Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij, 
die met name in West-Nederland lijnen 
exploiteerde.

2  Kiosk die van 1878 tot 1926 het straat-
beeld mede bepaalde in Amsterdam. Van 1898 
tot 1919 werden ook dergelijke kiosken 
geëxploiteerd in Den Haag. Deze Haagse kiosk 
werd in 1916 te koop gezet. 

3 AKO-kiosk op het Amsterdamse Leidse-
plein tijdens de Eerste Wereldoorlog.

4 AKO-jongen op het Centraal Station in 
Amsterdam, winter 1947. 

5 Tijdens de manifestatie Amsterdam 700 in 
1975 vond de herdruk van het eerste nummer 
van De Lach, dat AKO in 1924 ging uitgeven, 
gretig aftrek. In 1958 werd het blad onderge-
bracht in een dochteronderneming, die de 
naam kreeg van Uitgeversmaatschappij De 
Lach en in 1970 omgedoopt werd in Uitgevers-
maatschappij Acta. De Lach ging in 1968 Lach 
69 heten en in 1971 nog even Lach Manoeuvre. 
Daarna volgde Mach en het doek viel met de 
Nieuwe Lach, waarvan er in 1973 maar 18 
nummers verschenen.

AKO

De leukste leeswinkel van Nederland
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AKO

GeVeSTIGd dooR  
heel nedeRlAnd  
oP hIGh TRAffIc locATIeS

AKO is in Nederland, met ruim 100 leeswinkels en  
circa 800 medewerkers het grootste filiaalbedrijf op  
het gebied van de verkoop van tijdschriften, kranten en 
boeken. De winkels van AKO zijn gevestigd door héél 
Nederland op high traffic locaties zoals alle grotere NS - 
stations, alle Nederlandse luchthavens evenals op 
toonaangevende A1-locaties in de belangrijkste winkel-
straten van Nederland. 
AKO heeft in 2008 het 130-jarig bestaan gevierd. Als 
Kiosk-Onderneming opende zij in Amsterdam op 1 juni 
1878 de eerste kiosken in Nederland. In 1922 werd de 
bedrijfsnaam officieel Amsterdamsche Kiosk-Onderne-
ming van het Martin Wolff&Co, waarmee de man in 
herinnering werd geroepen die het bedrijf op de kaart 
had gezet. Sinds december 1955 is de naam Algemene 
Kiosk-Onderneming AKO. Door de overname van de 
Verenigde Lektuur bedrijven door Audax in 1988 is het 
exact 20 jaar geleden dat AKO een 100% dochteronder-
neming van Audax is geworden. 

lezen is kernassortiment: binnen de AKO-formule staat 
lezen centraal. Tijdschriften en kranten vormen het DNA 
van AKO als Kiosk-Onderneming en zijn vandaag de dag 
nog altijd de belangrijkste productgroep in de AKO-win-
kels. Dit kernassortiment bestaat uit een breed aanbod 
van kranten en tijdschriften en een ruime  
selectie van bestseller boeken aangevuld met schrijf-
waren, kantoorartikelen en wenskaarten. De productgroe-
pen ‘Lezen’ en ‘Schrijven’ vertegenwoordigen circa 
tweederde van de totale omzet. Zowel de verkoop van 
kranten als tijdschriften kent structureel een lichte daling. 
De boekenverkoop stond in 2008 in Nederland voor het 
eerst onder druk door het uitblijven van grote bestsellers. 
Met een marktaandeel van circa 10% op de Nederlandse 
tijdschriften- en boekenmarkt is AKO een belangrijke 
speler. AKO streeft ernaar de komende jaren haar positie 
als boeken verkoper verder te versterken.

forse groei in Gemak: dit assortiment bestaat uit de 
productgroepen: rookwaren, zoetwaren en frisdranken.  
In 2008 heeft AKO in samenwerking met Philip Morris de 
tabakpresentatie in alle winkels compleet omgebouwd 
met als resultaat een nog professionelere uitstraling voor 
deze belangrijke productgroep die circa 30% van de 
totale omzet uitmaakt. Ook de presentatie van zoetwaren 
en frisdranken is verder uitgebreid en geprofessionali-
seerd. De komende jaren verwacht AKO de omzetgroei 
van  
ruim 10% per jaar in de categorie gemak te kunnen 
continueren. 

uitbreiding Serviceassortiment met TnT Post: het 
serviceassortiment omvat strippenkaarten, beltegoeden, 
cadeaubonnen en kansspelen. In het bijzonder maakten 
de kansspelen in 2008 een enorme groei door, vanwege 
gewijzigde marketingstrategieën van De Staatsloterij en 
De Lotto en hoge jackpot standen die de losse verkoop 
stimuleerden. Jaarlijks verkoopt AKO vele miljoenen 
strippenkaarten; de ontwikkelingen rondom de landelijke 
invoering van de OV-Chipkaart (ter vervanging van de 
strippenkaart) volgt AKO daarom op de voet. Belangrijk 
is de samenwerkingsovereenkomst die AKO heeft 
gesloten met TNT Post, met als doel dat AKO op termijn 
in alle winkels postdiensten zal aanbieden. De uitrol 
hiervan loopt synchroon met de sluiting van alle Post-
kantoren. In 2008 heeft AKO een tweede postagent-
schap geopend in Alphen aan den Rijn. Ook heeft een 
tweetal vestigingen als pilot een kleine postmodule 
gekregen waarmee pakketpost kan worden afgehandeld. 
Verder is AKO in het najaar van 2008 gestart met de 
verkoop van de Bioscoopbon. Gelet op de succesvolle 
verkopen hiervan zal het cadeaubonnenassortiment in 
2009 verder worden uitgebreid.

Winkels: in 2008 heeft AKO enerzijds nieuwe winkels 
verworven op belangrijke locaties zoals Rotterdam 
(Beurstraverse en metrostation Beurs), een tweede 
verkooppunt op Rotterdam Airport en de overname  
van een winkel op Eindhoven Airport. Anderzijds is 
kritisch gekeken naar de omzet- en winstbijdrage van  
de vestigingen. Op grond hiervan is besloten een vijftal 
winkels met geen tot weinig omzetpotentie of onvol-
doende rendement af te stoten. Dit plan zal begin 2009 
volledig zijn afgerond. Het totaal aantal winkels is met 
alle mutaties in 2008 uitgekomen op 102. AKO heeft een 
acquisitieplan uitgewerkt waarin voor de komende drie 
jaren wordt uitgegaan van een verdere groei naar 
minimaal 125 winkels in Nederland.

AKO-jongen op het 
Centraal Station in 
Amsterdam,  
winter 1947. 

AKO-winkel, station Hilversum
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klant op één: het in 2007 gestarte verkoopprogramma 
heeft in 2008 een goed vervolg gekregen. De service-
beleving is sterk verbeterd getuige de halfjaarlijkse 
winkelmetingen uitgevoerd door een externe partij.  
De verkoopvaardigheden hebben zich goed ontwikkeld 
waarbij in het bijzonder het actief aanbieden van de 
kassakoopjes indrukwekkende verkoopresultaten 
opleveren. In 2008 is de gemiddelde besteding per klant 
met bijna 3% gestegen. De bedrijfskleding is ontwikkeld 
en getest door een aantal filialen en is in januari 2009 in 
alle winkels ingevoerd. Ook is, in samen werking met 
NEDAP, gestart met het plaatsen van beveiligings-
poortjes in alle winkels die zijn voorzien van een geïnte-
greerd klanttelsysteem waarmee actief gestuurd kan 
worden op de conversie van bezoekers tot kopers.  
Het aantal transacties over 2008 is uitgekomen op  
ruim 22,5 miljoen kopende klanten. 

financieel: in 2008 is de totale omzet van AKO, ondanks 
de daling van de productgroep ‘Lezen’ en de afnemende 
passagiersaantallen op Schiphol, gegroeid met 6%. Het 
bedrijfsresultaat is na vijf opeenvolgende jaren van groei 
in 2008 gedaald door enerzijds margedruk en anderzijds 
door de sterke stijgingen van met name personeels-  
en huurkosten. De in 2008 ingezette kostenbesparende 
maatregelen zullen in 2009 worden gecontinueerd. 
Daarnaast zal het groeiende inkoop volume moeten 
worden vertaald in een verbetering van de brutomarges. 

Ako literatuurprijs en Mercur: de 22e AKO 
Literatuurprijs is gewonnen door Doeschka Meijsing 
voor haar boek ‘Over de liefde’. De prijs werd dit 
keer uitgereikt door juryvoorzitter Wim Deetman 
tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Kurhaus te 
Scheveningen. 

Om een verdere claim te leggen op de positie van 
‘nummer 1 in tijdschriften’ heeft AKO zich voor drie 
jaren verbonden aan het prestigieuze tijdschriftengala 
door de sponsoring van de AKO Mercur Lancering 
van het Jaar. Het tijdschrift ‘Oog’ van het Rijks-
museum is door de jury uitgeroepen tot winnaar.

unieke positie in travelretail: per 1 januari 1890 startte 
de Kiosk-Onderneming van Martin Wolff, zoals het 
bedrijf toen heette, met lectuurverkoop op de stations 
van Amsterdam (CS), Haarlem en Den Haag (Hollands 
Spoor). In 1929 vestigde AKO zich met een kiosk op de 
toenmalige luchthaven Schiphol. Winkels op plaatsen 
waar veel mensen reizen is AKO dus niet vreemd. 
Vandaag de dag is dit dé belangrijkste peiler in de 
vestigingstrategie van AKO: travel retail. In 2008 is AKO 
uitgegroeid tot de enige winkel keten die op alle vier de 
Nederlandse luchthavens actief is en daarnaast natuurlijk 
ook nog eens op 45 trein- en metrostations. AKO heeft 
hiermee een unieke positie gecreëerd in het totale 
Nederlandse retaillandschap.

luchthavens: het aantal door AKO geëxploiteerde 
verkooppunten op luchthaven Schiphol is met 16, 
waarvan 13 achter de douane, gelijk gebleven. Op 
Rotterdam Airport heeft AKO naast de winkel aan  
de landzijde, nu ook een tweede verkooppunt aan de 
luchtzijde voor boeken en tijdschriften geopend, dit in 
combinatie met een koffie horecaconcept. In de zomer 
van 2008 heeft AKO door de overname van de Take-off 
Airportshop een positie verworven op Eindhoven Airport. 
De winkel is direct omgebouwd naar de AKO-formule en 
het personeel is bij AKO in dienst getreden. In totaal 
heeft AKO nu dus 20 verkooppunten op de vier grootste 
Nederlandse luchthavens. Eindhoven is in 2008 met ruim 
1,6 miljoen passagiers uitgegroeid tot de tweede 
luchthaven van Nederland. De in 2007 geopende winkel 
op Maastricht-Aachen Airport heeft in 2008 een flinke 
groei gemaakt ondanks een beperkte groei van het 
aantal passagiers. Het kabinetsbesluit tot de invoering 
van de ‘vliegtax’ had voor Schiphol direct vanaf week  
27 een zorgwekkende terugloop tot gevolg van het 
aantal vertrekkende passagiers; variërend van dalingen 
van 7% in de zomermaanden tot wel 15% minder passa- 
giers eind 2008. De ontwikkelingen in de luchtvaart zijn 
voor 2009 derhalve onzeker door de economische 
situatie, het schrappen van vluchten door vliegmaat-
schappijen en het geïsoleerde vliegtax beleid van 
Nederland ten opzichte van omliggende Europese 
landen.

Treinstations: AKO exploiteert 43 winkels op de 37 
grotere NS-stations waarvan 27 onder het eigen AKO- 
merk en 16 onder de naam Bruna als gevolg van de 
overname in 2007. Eind 2008 heeft AKO op station 
Leiden CS een noodlocatie betrokken. In het voorjaar 

van 2009 zal de NS daar het eerste ‘proefstation’  
openen als voorloper van de nieuwe generatie HSL-
stations zoals Utrecht, Rotterdam en Den Haag CS.  
Op het station Hilversum heeft AKO de lang verwachte 
definitieve locatie betrokken. Deze winkel is gelegen in 
de vernieuwde stationshal en is uitgevoerd als pilotstore 
voor de vernieuwde AKO-winkelformule. Als gevolg van 
stationsrenovaties heeft AKO inmiddels een vijftal 
tijdelijke c.q. noodwinkels betrokken op Amsterdam CS, 
Leiden CS, Arnhem CS, Rotterdam CS en in 2009 zal de 
Bruna-winkel op Den Haag CS ook worden gereloceerd 
in verband met stationsrenovatie.

Metrostations: na het succes van de eerste metrokiosk 
op station Waterlooplein (Amsterdam) heeft AKO begin 
2008 een tweede metrokiosk geopend op het station 
Beurs middenin het centrum van Rotterdam. In samen-
werking met zowel het Amsterdamse GVB als de 
Rotterdamse RET wordt een verdere expansie op beide 
metronetwerken onderzocht.

Stadswinkels: nabij de nieuwe metrokiosk op station 
Beurs heeft AKO begin 2008 ook een winkel geopend 
op het drukste punt van de Beurstraverse (‘koopgoot’)  
te Rotterdam. De winkel in Oisterwijk is verbouwd en hier 
zal begin 2009 een uitgebreide TNT Postbalie worden 
geplaatst wanneer tegelijkertijd het postkantoor de 
deuren sluit. Veel stadswinkels zullen in 2009 en 2010  
in aanmerking komen voor deze uitgebreidere vorm  
van dienstverlening. De huidige ervaringen leren dat 
toevoeging van een Postbalie voor een stadswinkel een 
aanzienlijke omzetgroei oplevert door extra bezoekers. 
De samenwerking met TNT Post stelt AKO in staat 
tevens nog sneller invulling te geven aan een verdere 
expansie van de stadswinkels doordat postdiensten  
in de uitgebreide vorm garant staan voor ‘high traffic’. 

Internet: de website www.ako.nl speelt een belangrijke 
rol binnen de multichannel strategie van AKO. In 2008 
heeft AKO als eerste retailer de verkoop van tijdschriften 
via internet mogelijk gemaakt. 

contract Verkooppunten: naast de eigen winkels kent 
AKO ook ruim 150 aangesloten Contract Verkooppunten 
voor wie AKO de centrale inkoop en facturering van voor- 
namelijk kranten en tijdschriften verzorgt. Dit betreft veelal 
zelfstandige boekhandels, tabakspeciaalzaken, maar bij- 
voorbeeld ook alle Selexyz boekwinkels behoren daartoe. 

Kernassortiment AKO  
bestaat uit breed aanbod  
van kranten, tijdschriften,  
boeken, schrijfwaren, kantoor-
artikelen en wenskaarten

AKO-winkel 
Rotterdam  
Metro Beurs

AKO-winkel 
Eindhoven Airport

Uitreiking AKO Literatuurprijs 2008
Boven: Prijswinnaar Doeschka Meijsing
Onder: Genomineerde boeken AKO Literatuur-
prijs 2008
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De internetactiviteiten van Audax zijn ondergebracht  
bij elke werkmaatschappij. Zo zijn bij de uitgeverijen  
de websites een integraal onderdeel van ieder platform 
rondom een tijdschrifttitel en lezersgroep. Met AKO 
bereikt Audax de consumentenmarkt als online retail-
portal. Bij de groothandels wordt internet ingezet om 
processen met haar klanten (retail en uitgevers) zo 
efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Met het aantal van 26 websites heeft Audax op internet 
een bereik van 375.000 unieke bezoekers per maand. 
Van de 22 titels heeft 80% een website in combinatie 
met het printmedium.

Audax.nl 
In de zomer van 2008 is een nieuwe corporate website 
voor Audax gelanceerd. Op deze vernieuwde website 
komen alle activiteiten van Audax samen en wordt een 
duidelijk beeld geschetst van de vier kernactiviteiten,  
alle werkmaatschappijen en hun producten en diensten. 
De nieuwe website is in samenwerking met ISM ontwik-
keld en is voorzien van allerlei flash animaties waarmee 
met trots het beeld en gevoel van Audax als media-
concern wordt uitgedragen.5

Internet

Ako.nl 
AKO.nl is de online boekenwinkel van de gelijknamige 
winkelketen. In tegenstelling tot de winkel, waar circa 
1.500 bestsellers aanwezig zijn; biedt de website de 
complete ‘long-tail’ van wel 180.000 boeken. De website 
is dan ook een belangrijk verlengstuk van de AKO- 
winkels. Een groeiend deel van de boekenomzet wordt 
thans via internet gerealiseerd. AKO heeft dit jaar de 
nodige innovaties doorgevoerd zoals de Engelse 
boekensite, de fotokiosk en de realisatie van een 
wenskaartenkiosk in samenwerking met Greetz. In 
samenwerking met Audax Publishing is deze ook 
ontwikkeld voor Vriendin. 

Tijdschriften verkoop via internet 
In samenwerking met Sellvia had AKO.nl in de zomer  
van 2008 de primeur om als eerste partij in Nederland 
(en het Europese vaste land) het complete aanbod van 
tijdschriften via internet verkoopbaar te stellen. De 
lancering van de tijdschriftenkiosk op AKO.nl heeft niet 
alleen veel publiciteit gegenereerd in de vakpers maar 
ook in landelijke dagbladen en op radio en televisie. 

Eerste partij in Nederland  
met een compleet aanbod  
van tijdschriften via internet 

Bedrijven: 
www.audax.nl 
www.vanditmar.nl 
www.imapress.be 
www.vangelderenimport.nl 
www.betapress.nl 
www.audaxmedia.nl 
www.medialogistics.nl 

consumenten: 
www.ako.nl 
www.akoliteratuurprijs.nl 
www.mijnfotokiosk.nl 
www.wenskaartkiosk.nl
www.mijngeheimmagazine.nl 
www.pinkpockets.eu 
www.primo.eu
www.primo-films.eu 
www.primo-online.nl
www.eos.be 

www.tvgids.be 
www.weekbladparty.nl 
www.heleweekweekend.nl 
www.royalty-online.nl 
www.aktueel.nu 
www.vriendin.nl 
www.girlz-online.nl 
www.glossy.nl 
www.hpdetijd.nl 
www.avantgarde.nl

In 1967 deed de eerste computer, een 
ponskaarten gerichte machine van het Franse 
merk Bull, zijn intreden om de distributie van  
de eigen en geïmporteerde uitgaven te 
optimaliseren. (Foto’s genomen in 1970)
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Weekend zelf showbizz-video’s die getoond worden op 
de eigen website www.heleweekweekend.nl en ook op 
YouTube zichtbaar zijn. Naast het streamen van filmpjes 
op de websites, kunnen ook games worden gespeeld en 
kan er gebruik gemaakt worden van een eigen 
wenskaarten service. De consument zoekt steeds meer 
informatie en ontspanning via internet en Audax 
Publishing sluit haar dienst verlening daarop aan. 

Verder is het afgelopen jaar de site van Stars volledig 
vernieuwd en ontwikkelde Girlz! een strategische 
partnership met bijbanen.nl. Via de website  
girlz-online.nl kunnen jongeren informatie en actuele 
bijbanen vinden. Het maandblad Girlz! volgt met een 
nieuwe rubriek die aansluit op het thema jongeren, 
vrijetijdsbesteding, uitgaven en bijbanen. 

Publishing nederland 

Audax Publishing
Audax Publishing heeft in 2008 de website  
www.royalty-online.nl gelanceerd die aansluit op het 
tijdschrift Royalty. Hoofdredacteur Marc van der Linden 
schrijft hier actuele columns en op de site staan de 
biografieën van alle volwassen leden van het Koninklijk 
Huis. Door de combinatie van het tijdschrift en de 
website versterkt Royalty haar leidende positie  
in dit segment.

ontwikkelingen & partnerships
Audax Publishing heeft dit jaar veel aandacht besteed 
aan de websites van haar tijdschrifttitels. De sites zijn 
verbeterd en er zijn nieuwe leveranciers geselecteerd. 
Niet alleen de lay-out van de sites werd aangepast,  
ook zijn er met diverse partijen samenwerkingen  
voor de websites aangegaan. Daarnaast produceert 

Publishing België
Uitgeverij Cascade heeft een aantal stappen gezet  
in de ontwikkeling van de nieuwe mogelijkheden die de 
digitale wereld ons biedt. Er is gekozen voor twee 
verschillende modellen: het newsroom-model voor de 
wetenschappelijke uitgeverij en het marketplace-model 
voor alles wat entertainment en televisie is. 

Wetenschap uit de news-room: www.eosmagazine.eu
Cascade heeft de redacties van Eos, Eos Sciences, 
Psyche & Brein en Scientific American samengebracht  
en geherstructureerd tot één newsroom van waaruit alle 
titels, maar ook alle digitale titels en berichten worden 
gemaakt. Eos geeft dagelijks nieuwsflashes op haar site 
en verzendt wekelijks een nieuwsbrief naar meer dan 
20.000 digitale abonnees. Samen met Scientific  
American (US) en Spektrum der Wissenschaft (D)  
werd een internationale blogsite gebouwd waar men ook 
internationale subsidies en adverteerders voor hoopt te 
strikken. Naast redactionele efficiency biedt deze 
structuur nieuwe commerciële mogelijkheden (webshop, 
jobadvertenties, boekenverkoop, abonnementenvoor-

delen etc.) die al opgestart werden in 2008 en tot volle 
ontwikkeling moeten komen in de volgende jaren. 

Primo-drôme: www.primo.eu
De site van Primo is in 2008 naar meer dan 90.000 unieke 
bezoekers per maand gegroeid. Het concept waarmee 
bij Primo wordt gewerkt, is dat van een digitaal shop-
pingcenter, inclusief cinema, games en ander entertain-
ment. In 2008 zijn de eerste winkeltjes en fun-stores al 
geopend in deze drôme. Er kan gepuzzeld worden, een 
foto-album worden samengesteld, een pet-shop bezocht 
worden en ingeschreven worden voor activiteiten. Veel 
bezoekers nemen ook een kijkje in de actuele televisie-
gids, waar ook trailers van films kunnen worden gekeken. 
De look and feel van het geheel krijgt de volgende 
maanden een upgrade. 
Een belangrijke stap in de digitale ontwikkeling is zeker 
het tot stand komen van de filmsite: www.primo-films.eu. 
Hier staat alles over films in de bioscoop (met trailers en 
een shop voor de fans) films op televisie en men kan er 
ook films huren. 

Door de combinatie van  
het tijdschrift en de website  
versterkt Royalty haar leidende 
positie in de markt

In 2008 zijn de eerste  
winkeltjes en fun-stores  
al geopend in de Primo-drôme
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6
Algemeen Secretariaat Hoofddirectie 
Automatisering en Informatisering 
Communicatie 
Facilitaire Dienst 
Financiën en Administratie
Juridische Zaken
Personeel en Organisatie

facilitaire dienst
Facilitaire Dienst ondersteunt de werkmaatschappijen op het gebied van 
onderhoud van gebouwen, installaties en productiemiddelen. Daarnaast 
verzorgt zij de catering, postvoorziening, beveiliging en energievoorziening. 
 
Begin 2008 is het restaurant in de laagbouw te Gilze gerenoveerd naar een 
moderne en gebruiksvriendelijke omgeving. De receptie in het hoofdkantoor 
heeft de uitstraling gekregen die past bij een mediaconcern. In Amsterdam  
is het pand aan de Lizzy Ansinghstraat (AKO) volledig gerenoveerd. De 
werkomgeving is door deze verbouwing in alle opzichten verbeterd. Weder-
om zijn enige energiebesparende maatregelen genomen, zoals op hoog-
frequent verlichting, frequentie geregelde pompen, vervangen van oude 
luchtverwarmers door verwarmers met hoog rendement en extra isolatie-
maatregelen aan verwarmingsystemen.
Energiebesparende maatregelen zullen ook de komende jaren de nodige 
aandacht krijgen. Zo zal er onderzoek gedaan worden naar het toepassen  
van zonne-energie.

Automatisering en Informatisering
Audax A&I voorziet in een stabiele en flexibele ICT-infrastructuur en levert 
ICT-diensten, die kostenefficiënt en doelmatig de bedrijfsprocessen binnen 
Audax ondersteunen. Continuïteit en risicospreiding zijn daarbij van cruciaal 
belang. Dit heeft zich vertaald in een hoge veiligheidsgraad door het dubbel 
uitvoeren van diverse cruciale systemen en het inrichten van uitwijkmogelijk-
heden bij calamiteiten. 

In 2008 is een grondige inventarisatie van de centrale computersystemen 
uitgevoerd. Vervolgens is de SAP-programmatuur van het mainframe naar 
X-servers (Intel) gemigreerd. Voor de distributiesystemen is in de loop van  
het boekjaar een nieuw mainframe in gebruik genomen. 

juridische zaken
De afdeling Juridische Zaken van Audax houdt zich bezig met alle voor-
komende juridische aangelegenheden van Audax en haar werkmaatschap-
pijen. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het adviseren van de 
hoofddirectie van Audax en het management van de werkmaatschappijen, 
het beoordelen en opstellen van overeenkomsten (zoals samenwerking, 
distributie- en licentieovereenkomsten) en algemene voorwaarden, alsook  
het door middel van nieuwsbrieven en presentaties informeren van de diverse 
geledingen binnen Audax over recente ontwikkelingen op het gebied van 
jurisprudentie en wet- en regelgeving. Daarnaast begeleidt Juridische Zaken 
de diverse werkmaatschappijen in juridische procedures. 
 
In 2008 heeft Juridische Zaken naast de gebruikelijke advisering en contract-
begeleiding, de binnen Audax frequent voorkomende overeenkomsten 
verder gestandaardiseerd, zoals de licentieovereenkomst, de inkoopovereen-
komst en de freelanceovereenkomst. Zij is intensief betrokken geweest bij het 
reorganisatietraject dat binnen Van Ditmar is uitgevoerd en heeft de strategi-
sche koerswijziging bij HP/De Tijd juridisch begeleid. Op het terrein van het 
arbeidsrecht hebben zich diverse nieuwe ontwikkelingen voorgedaan, die 
door Juridische Zaken aan de diverse betrokkenen binnen de organisatie van 
Audax in beeld zijn gebracht.

Stafdiensten

Personeel en 
Organisatie:  
Frico Sijbrandi, 
Saskia Scheepens  
en Nelly van Hoek

Financiën en 
Administratie:  
Peter van Dongen, 
Marc van den Hoven  
en Tycho ter Elst

Algemeen secretariaat 
Hoofddirectie,  
Simone van Loon, 
Jacqueline Dumoulin, 
Petra Broos en  
Annemarie van Amersfort

Rob Sel, hoofd Facilitaire Dienst

Hans van Raak, Manager A&I

Lizette van Doorn en Ferenc Welten, 
Bedrijfsjuristen/Advocaten
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GeconSolIdeeRde  
WInST-en-VeRlIeSRekenInG
(in duizenden euro)

2008 % 2007 % 

netto omzet 307.125 100,0 294.208 100,0

Kosten van grond- en hulpstoffen 188.874 61,5 177.787 60,4 

Lonen en salarissen 48.349 15,7 43.449 14,8 

Sociale lasten 1.776 0,6 5.468 1,9 

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 5.921 1,9 5.645 1,9 

Overige bedrijfskosten 55.205 18,0 49.763 16,9 

Bedrijfslasten 300.125 97,7 282.112 95,9 

Bedrijfsresultaat 7.000 2,3 12.096 4,1

Rentebaten 634 0,2 661 0,2 

Rentelasten (14) (0,0) (27) (0,0) 

financiële baten en lasten 620 0,2 634 0,2 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 7.620 2,5 12.730 4,3 

Winstrecht derden 0 0,0 (431) (0,1)

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (1.602) (0,5) (3.027) (1,0) 

Aandeel in resultaat van ondernemingen 

waarin wordt deelgenomen (12) (0,0) (21) (0,0) 

Resultaat na belastingen 6.006 2,0 9.251 3,1 

Genoemde percentages zijn uitgedrukt in procenten van de netto omzet.

GeconSolIdeeRde BAlAnS
Na winstverdeling (in duizenden euro)

31 december 2008 31 december 2007

Vaste activa

Immateriële vaste activa 3.282 3.605

Materiële vaste activa 14.606 15.172

Financiële vaste activa 9.881 7.830

27.769 26.607

Vlottende activa

Voorraad handelsgoederen 8.963 13.186

Vorderingen 36.077 35.606

Liquide middelen 27.655 24.787

72.695 73.579

Totaal activa 100.464 100.186

Groepsvermogen 10.285 10.179

Voorzieningen 6.716 8.934

Kortlopende schulden 83.463 81.073

Totaal passiva 100.464 100.186
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GeconSolIdeeRd oVeRzIchT 
VAn kASSTRoMen
(in duizenden euro)

2008 2007

kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 7.000 12.096

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 5.921 5.645

Mutatie voorzieningen (exclusief pensioenen) 1.910 (67)

Mutatie handelsdebiteuren 1.254 (3.074)

Mutatie overige vorderingen en overlopende activa (1.695) (2.451)

Mutatie voorraad handelsgoederen 4.223 (2.686)

Mutatie handelscrediteuren 2.817 6.857

Mutatie overige schulden en overlopende passiva (430) 2.206

Mutatie te betalen/te vorderen belasting 1.665 22

Mutatie tekort/overschot pensioenvoorziening (7.844) (3.128)

1.900 (2.321)

kasstroom uit bedrijfsoperaties 14.821 15.420

Ontvangen interest 511 541

Betaalde interest (14) (27)

Winstbelasting (1.701) (2.762)

(1.204) (2.248)

kasstroom uit operationele activiteiten 13.617 13.172 

kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in financiële vaste activa 0 (40)

Aanzuivering verlies financiële vaste activa (12) 0

Investeringen in (im)materiële vaste activa (5.507) (5.674)

Desinvesteringen in materiële vaste activa 670 548

(4.849) (5.166)

kasstroom uit financieringsactiviteiten

Uitgekeerd dividend (5.900) (6.500)

(5.900) (6.500)

netto kasstroom 2.868 1.506

 

liquide middelen begin boekjaar 24.787 23.281

liquide middelen einde boekjaar 27.655 24.787

Wettelijke

reserves

overige

reserves  

Totaal eigen

vermogenAandelenkapitaal

Stand per 1 januari 2007 27 165 7.236 7.428

Interim dividend 2007 0 0 (6.500) (6.500)

Netto-resultaat 2007 0 0 9.251 9.251

Stand per 31 december 2007 27 165 9.987 10.179

Interim dividend 2008 0 0 (5.900) (5.900)

Netto-resultaat 2008 0 0 6.006 6.006

Stand per 31 december 2008 27 165 10.093 10.285

GeconSolIdeeRd oVeRzIchT VAn 
heT ToTAAlReSulTAAT

GeconSolIdeeRd oVeRzIchT 
VAn WIjzIGInGen In heT eIGen 
VeRMoGen
(in duizenden euro)

(in duizenden euro)

2008 2007

Baten en lasten rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen 0 0

Winst over het boekjaar 6.006 9.251

Totaalresultaat over het boekjaar 6.006 9.251
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Algemene grondslag

De geconsolideerde jaarrekening van Audax B.V. is opgesteld in 

overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek  

2 B.W. en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor grote 

rechts personen, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslag-

geving. De onderstaande waarderingsgrondslagen hebben zowel 

betrekking op de geconsolideerde alsook op de vennootschappe-

lijke jaarrekening. 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het 

resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij  

de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders 

wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen 

nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar 

waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen 

voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en 

mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van 

het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het 

opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

consolidatie

In de consolidatie zijn de financiële gegevens van Audax B.V. en 

haar deelnemingen verwerkt:

(a) Groepsmaatschappijen

Groepsmaatschappijen zijn die entiteiten waarover Audax B.V. 

beslissende zeggenschap heeft ten aanzien van het financiële en 

operationele beleid. In het algemeen gaat dit gepaard met een 

aandelenbezit van meer dan de helft van het totaal aantal geplaats-

te aandelen en het daaraan gekoppelde stemrecht. Vanaf het 

moment dat aan deze criteria is voldaan, worden de financiële gege-

vens van de desbetreffende groepsmaatschappij voor 100% 

(integraal) geconsolideerd.

Onderlinge transacties, onderlinge balansverhoudingen en 

ongerealiseerde winsten op onderlinge transacties worden 

geëlimineerd.

(b) Geassocieerde deelnemingen

Geassocieerde deelnemingen zijn die entiteiten waarop Audax B.V. 

invloed van betekenis uitoefent maar geen beslissende zeggen-

schap heeft ten aanzien van het financiële en operationele beleid.  

In het algemeen gaat dit gepaard met een aandelenbezit van 20% 

tot 50% van het totaal aantal geplaatste aandelen en het daaraan 

gekoppelde stemrecht. 50%-groepsmaatschappijen worden voor 

50% (proportioneel) geconsolideerd. 

Onderlinge transacties, onderlinge balansverhoudingen en 

ongerealiseerde winsten op onderlinge transacties worden 

geëlimineerd met inachtneming van het procentuele belang  

van Audax B.V. in de geassocieerde deelneming.

Overige geassocieerde deelnemingen worden niet meegeconsoli-

deerd.

Audax B.V. is houdstermaatschappij van

de volgende 100%-groepsmaatschappijen:

Audax Publishing B.V., Amsterdam

Audax Media B.V., Amsterdam

Autopodium Media B.V., Amsterdam

Uitgeverij Cascade N.V., Antwerpen (België)

Uitgeverij De Vrijbuiter B.V., Gilze

Party Holding B.V., Amsterdam

Party Publishing B.V., Amsterdam

 

Betapress B.V., Gilze

Van Ditmar Boekenimport B.V., Amsterdam

Van Gelderen B.V., Gilze

Imapress N.V., Turnhout (België) 

Media Logistics B.V., Gilze

Autoreparatie- en Leasingmaatschappij 

ARL B.V., Gilze

Autoreparatie- en Leasingmaatschappij 

ARL België N.V., Turnhout (België)

AKO B.V., Amsterdam

AKO CVP B.V., Amsterdam

AKO N.S. B.V., Amsterdam

AKO Online B.V., Amsterdam

AKO Schiphol B.V., Amsterdam

AKO Winkels B.V., Amsterdam

Audax Diensten B.V., Gilze

Audax A&I B.V., Gilze

Danklof B.V., Gilze

Fimli N.V., Turnhout (België)

Nuss Vastgoed B.V., Amsterdam

Uitgeverij Cascade II B.V., Gilze

Verenigde Lektuur Bedrijven VLB B.V., Amsterdam

GRondSlAGen VooR  
conSolIdATIe, WAARdeRInG  
en ReSulTAATBePAlInG

Audax B.V. is houdstermaatschappij van

de volgende 50%- groepsmaatschappij:

Van Gelderen Inflight B.V., Gilze

Audax B.V. is (middellijk) houdstermaatschappij van de volgende 

overige geassocieerde deelnemingen:

ABTG B.V., Eindhoven (25%)

Mediacom LUX Sprl, Luik (België) (40%)

Code N.V., Antwerpen (België) (60%)

N.V. Parkeergarage Deventer (0,58%)

Code N.V. is niet meegeconsolideerd in verband met de  

discontinuïteit van de titel Deng, die in deze vennootschap werd 

uitgegeven. In het boekjaar hebben in deze vennootschap geen 

activiteiten plaatsgevonden.

Vreemde valuta

Posten in de financiële verslaggeving van alle entiteiten van  

de groep worden gewaardeerd in euro’s (de functionele valuta). 

Transacties in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele 

valuta tegen de wisselkoers op de transactiedatum. Winsten en 

verliezen op vreemde valuta als gevolg van de afwikkeling van 

dergelijke transacties alsmede van de omrekening van monetaire 

activa en monetaire verplichtingen in vreemde valuta tegen de 

wisselkoers per balansdatum, worden verantwoord in de winst-en-

verliesrekening. 

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.

financiële instrumenten

Niet-afgeleide financiële instrumenten

Niet-afgeleide financiële instrumenten omvatten de financiële vaste 

activa, handels- en overige vorderingen, overige vlottende activa, 

geldmiddelen en kasequivalenten, crediteuren en overige schulden.

Afgeleide financiële instrumenten

Audax maakt gebruik van afgeleide financiële instrumenten om  

de valutarisico’s af te dekken die voortvloeien uit bedrijfsactiviteiten. 

Dit betreft voornamelijk inkopen in Amerikaanse dollars en Britse 

ponden. Audax houdt geen derivaten aan voor handelsdoeleinden 

en geeft deze ook niet uit. Audax dekt nagenoeg alle dollar –en 

pondinkoopverplichtingen af door middel van valutatermijn-

contracten. Op valutatermijncontracten voor inkoopverplichtingen 

vindt geen hedge accounting plaats. Het valuta-effect is opgeno-

men in de kostprijs van de omzet.
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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 voorzien-

baar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan  

de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

netto omzet

Onder netto omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het 

verslagjaar aan derden geleverde goederen en verleende diensten 

onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastin-

gen. Bij de distributie van tijdschriften en kranten voor externe 

uitgevers wordt de verkoopwaarde aan de detailhandel als netto 

omzet in de jaarrekening verantwoord. Opbrengsten voortvloeiend 

uit de verkoop van overige goederen worden verantwoord op het 

moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen 

alsmede alle belangrijke risico’s zijn overgegaan op de koper. 

De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode 

toegerekend. Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar 

rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van 

deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend. 

kosten van grond- en hulpstoffen

Hieronder zijn begrepen de kosten die rechtstreeks zijn toe te 

rekenen aan de geleverde goederen en diensten.

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de 

desbetreffende immateriële en materiële vaste activa.

financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen aan derden betaalde  

(te betalen) en van derden ontvangen (te ontvangen) interest. In de 

vennootschappelijke jaarrekening zijn eveneens de aan groepsmaat-

schappijen betaalde (te betalen) en van groepsmaatschappijen 

ontvangen (te ontvangen) interest opgenomen.

Winstrecht derden

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

in Audax B.V.

Belasting

De belasting is berekend over het commercieel resultaat overeen-

komstig de in de verschillende landen geldende belastingtarieven, 

waarbij rekening is gehouden met fiscale 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 deel-

nemingen alsmede de resultaten uit verkoop van deelnemingen.

BAlAnS

Immateriële vaste activa

Betaalde goodwill bij verkrijging van deelnemingen wordt geacti-

veerd en afgeschreven over de geschatte economische levensduur. 

Indien noodzakelijk worden bijzondere waardeverminderingen 

toegepast.

Materiële vaste activa

De waardering vindt plaats op basis van de verkrijgingsprijs, onder 

aftrek van lineaire afschrijvingen. De afschrijvingen worden bepaald 

door de geschatte economische levensduur. In het jaar van 

investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven. Indien noodzakelijk 

worden bijzondere waardeverminderingen toegepast.

financiële vaste activa

Deelnemingen in maatschappijen waarover Audax B.V. beslissende 

zeggenschap heeft ten aanzien van het financiële en operationele 

beleid, zijn gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde, doch 

niet lager dan nihil. Deze nettovermogenswaarde wordt berekend 

op basis van de grondslagen van Audax B.V. Wanneer de vennoot-

schap geheel of ten dele instaat voor schulden van de desbetref-

fende deelneming, wordt een voorziening gevormd, primair ten 

laste van de vorderingen op deze deelneming en voor het overige 

onder de voorzieningen ter grootte van het aandeel in de door de 

deelneming geleden verliezen, dan wel voor de verwachte 

betalingen door de vennootschap ten behoeve van deze deel-

nemingen. De overige deelnemingen zijn gewaardeerd tegen  

de verkrijgingsprijs. 

Onder de financiële vaste activa zijn eveneens latente belasting-

vorderingen opgenomen voor de nominale waarde. Het betreft 

latent te vorderen winstbelasting, enerzijds als gevolg van tijdelijke 

verschillen tussen de bedrijfseconomische en fiscale waardering van 

activa en passiva, anderzijds als gevolg van voorwaartse verlies-

compensatie. 

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. De marktwaarde is de geschatte verkoop-

waarde onder normale omstandigheden, onder aftrek van verkoop-

kosten. Rekening is gehouden met een voorziening wegens 

incourantheid. Voorraden, waarvoor een retourrecht is overeen-

gekomen, 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 voor zover 

niet anders vermeld.

Voorziening voor pensioenen

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 voorschrif-

ten van deze methode, worden toekomstige beloningen die 

werknemers hebben verdiend in de huidige en verstreken diensttijd, 

geschat. Deze verplichting wordt vervolgens contant gemaakt. Voor 

zover sprake is van een overschot wordt dit onder de financiële 

vaste activa verantwoord.

De veronderstellingen voor salarisontwikkelingen, disconteringsvoet 

en overige veronderstellingen zijn specifiek voor Audax afgeleid. 

De actuariële winsten en verliezen die ontstaan door verschillen 

tussen de werkelijke en veronderstelde demografische ontwikkelin-

gen en door verschillen in de financiële veronderstellingen worden 

volgens de limiet-methode afgeschreven.

Voorziening voor latente belastingen

De voorziening voor uitgestelde belastingverplichtingen vloeit  

voort uit tijdelijke verschillen tussen bedrijfseconomische en fiscale 

waarderingsgrondslagen. Er is geen voorziening gevormd voor 

fiscaal niet aftrekbare goodwill. De voorziening is berekend tegen 

het toepasselijke nominale belastingpercentage op balansdatum.

Voorziening voor reorganisatie

Voorzieningen voor reorganisatie worden opgenomen wanneer 

Audax een juridische of feitelijke verplichting heeft ten gevolge  

van een gebeurtenis uit het verleden en het waarschijnlijk is dat  

een uitstroom van middelen noodzakelijk zal zijn om die verplichting 

af te wikkelen en indien het bedrag hiervan op betrouwbare wijze 

kan worden geschat. Voorzieningen worden gewaardeerd op basis 

van de nominale waarde van de uitgaven die naar beste inschatting 

noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen.

langlopende schulden

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met 

een resterende looptijd van meer dan één jaar. De op korte termijn 

(binnen één jaar) verschuldigde aflossingen worden opgenomen 

onder de kortlopende schulden.

kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van 

maximaal één jaar.
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De voorziening voor pensioenverplichtingen is een voorziening 

voor toegezegd-pensioenregelingen, prepensioen en VUT alsmede 

voor jubileum- en verlofdagenregelingen. De voorziening voor 

latente belastingen is gevormd voor alle belastbare tijdelijke 

verschillen tussen fiscale waardering en de boekwaarden van RJ271 

gerelateerde activa en verplichtingen in de geconsolideerde 

jaarrekening (‘liability methode’). De voorziening voor reorganisatie 

heeft betrekking op de in 2008 genomen maatregelen om een 

verdere kostenreductie te realiseren.

Zoals in het verslag van de hoofddirectie is vermeld, heeft de Raad 

voor de Jaarverslaggeving zeer recent een aantal wijzigingen in 

richtlijn RJ271 gepubliceerd. Deze wijzigingen hebben de status  

van ontwerp-richtlijn. Mochten de wijzigingen in zijn volle omvang 

definitief worden, dan zou dat voor Audax leiden tot een afboe-

king, uiterlijk in 2010, van het overschot pensioenen onder de 

financiële vaste activa 2008 2007

Andere deelnemingen:

Boekwaarde per 1-1 83 64

Verworven deelnemingen 0 40

Aanzuivering verlies 12 0

Resultaat deelneming (12) (21)

Boekwaarde per 31-12 83 83

Te vorderen belasting: 838 683

Overschot pensioenen: 8.660 6.764

Leningen:

Boekwaarde per 1-1 300 233

Opwaarderingen/(afwaarderingen) 0 67

Boekwaarde per 31-12 300 300

Saldo per 31-12 9.881 7.830

De cumulatieve afschrijvingen over de leningen bedragen ultimo 2008 € 240K (2007: € 240K).

Vorderingen 2008 2007

Handelsdebiteuren 25.919 27.173

Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.861 0

Overige vorderingen 5.350 4.982

Overlopende activa 2.947 3.451

Saldo per 31-12 36.077 35.606

Groepsvermogen

De toelichting op het groepsvermogen is opgenomen in het geconsolideerd overzicht van wijzigingen in het eigen vermogen.

Voorzieningen 2008 2007

Pensioenverplichtingen 2.986 8.934

Latente belastingen 1.820 0

Reorganisatie 1.910 0

Saldo per 31-12 6.716 8.934

ToelIchTInG oP de  
GeconSolIdeeRde BAlAnS
(in duizenden euro)

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa betreffen uitsluitend aan derden

betaalde goodwill.

2008 2007

Boekwaarde per 1-1 3.605 4.137 

Investeringen 148 0

Afschrijvingen (471) (532)

Boekwaarde per 31-12 3.282 3.605

Aanschafwaarde per 31-12 7.619 7.471

Cumulatieve afschrijving per 31-12 4.337 3.866

Afschrijvingspercentage 10% 10%

Machines Andere 2008 2007

en vaste Totaal Totaal

installaties bedrijfs-

middelen

Materiële vaste activa

Boekwaarde per 1-1 4.176 10.996 15.172 14.906

Investeringen 488 4.871 5.359 5.674

Afschrijvingen (1.351) (4.099) (5.450) (5.113)

Desinvesteringen (7) (468) (475) (295)

Boekwaarde per 31-12 3.306 11.300 14.606 15.172

Aanschafwaarde per 31-12 11.897 32.801 44.698 48.901

Cumulatieve afschrijving per 31-12 8.591 21.501 30.092 33.729

Afschrijvingspercentage 10% -20% 10% - 33%

financiële vaste activa ten laste van het vermogen, alsmede tot het 

afboeken van het grootste deel van de voorzieningen voor 

pensioenverplichtingen en latente belastingen ten gunste van het 

vermogen. Per saldo zou dit resulteren in een afboeking van € 6,1 

miljoen, maar  

dit leidt niet tot een uitgaande kasstroom. 

De voorziening voor reorganisatie zal geheel worden aangewend  

in 2009.

Inhoud van de toegezegd-pensioenregelingen

In hoofdlijnen is sprake van gematigde middelloonregelingen met 

voorwaardelijke indexering.
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Belangrijkste actuariële grondslagen
2008 2007

-  Gehanteerde disconteringsvoet

 a) pensioen/VUT 6,70% 4,60%

 b) jubileum/verlofdagen 6,60% 4,50%

- Prijsinflatie 2,00% 2,00%

- Indexering 1,06% 1,06%

- Verwachte rendement op fondsbeleggingen

 a) zakelijke waarden 8,00% 7,50%

 b) vastrentende waarden 5,00% 4,50%

- Verwachte salarisstijgingen 

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

 b) individuele salarisverhogingen Variërend per regeling Variërend per regeling

kortlopende schulden 2008 2007

Handelscrediteuren 49.578 46.761

Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.383 1.651

Pensioenen 1.489 612

Overige schulden 24.049 24.434

Overlopende passiva 6.964 7.615

Saldo per 31-12 83.463 81.073

niet in de balans opgenomen informatie

Verplichtingen

De verplichting uit gesloten huurovereenkomsten bedraagt  

€ 18,9 miljoen. De verplichting voor het komende jaar bedraagt  

€ 7,0 miljoen en voor de periode 1 tot 5 jaar is dit € 11,5 miljoen. 

De huurverplichting met een termijn langer dan 5 jaar bedraagt  

€ 0,4 miljoen.

Voor service-, technische en algemene kosten zijn verplichtingen 

aangegaan voor een bedrag van € 0,8 miljoen, waarvan  

€ 0,3 miljoen met een looptijd korter dan 1 jaar.

Per balansdatum zijn er garanties afgegeven ter waarde van  

€ 0,6 miljoen. Tevens waren er valutatermijncontracten afgesloten 

voor € 833.000. Dit is € 311.000 aan Amerikaanse dollars met een 

gemiddelde koers van € 0,7797 en € 522.000 aan Engelse ponden 

met een gemiddelde koers van € 1,1591.

Uit hoofde van investeringen zijn er verplichtingen van in totaal  

€ 1,7 miljoen aangegaan. Dit betreft alleen verplichtingen voor  

het komende jaar.

In 2007 heeft Audax een hernieuwde overeenkomst gesloten met  

de gemeente Tilburg om het Audax Textielmuseum te sponsoren 

voor 5 jaar. Het totale hiermee gemoeide bedrag bedraagt  

€ 840.000. In 2008 is hiervan € 420.000 betaald en in de jaren  

2009 tot en met 2012 zal in ieder jaar € 105.000 worden betaald.

De rechtspersoon maakt deel uit van een fiscale eenheid voor de 

vennootschapsbelasting en omzetbelasting en is uit dien hoofde 

hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale 

eenheid als geheel.

Transacties met verbonden partijen

In 2008 is er door Audax huur betaald aan Beatus B.V. ter grootte 

van € 2.846.000. De consultancykosten betaald aan Vir Est 

Consulting B.V. bedragen € 212.000 en aan Viab Holding B.V.  

is € 135.000 betaald inzake bestuurskosten.

Bezoldiging van bestuurders

Gebruik wordt gemaakt van de vrijstelling ex artikel 383 lid 1 Boek  

2 Titel 9 B.W. voor toepassing vermelding bezoldiging bestuurders.

Het overschot is onder de financiële vaste activa gerubriceerd en 

het tekort is onder de voorzieningen opgenomen. De last met 

betrekking tot regelingen in de vorm van toegezegde-bijdrage-

regelingen bedroeg in het boekjaar 2008 € 175.000 (2007:  

€ 199.000). De feitelijk behaalde opbrengst fondsbeleggingen 

bedroeg over boekjaar 2008 € 11.000 negatief (2007: € 1.677.000).

Op grond van de geldende financieringsafspraak met Stichting 

Pensioenfonds Audax zal het overschot beschikbaar zijn in de vorm 

van toekomstige premiereductie.

Opbouw

De op de balans opgenomen actief- en passiefposten zijn als volgt 

opgebouwd:

ToelIchTInG oP de  
GeconSolIdeeRde BAlAnS
(in duizenden euro)

2008 2007 

Contante waarde toegekende (pensioen)aanspraken 

waartegenover geen beleggingen worden aangehouden (2.658) (2.199)

Contante waarde toegekende (pensioen)aanspraken  

waartegenover geheel of gedeeltelijk beleggingen  

worden aangehouden (45.960) (56.882)

Fondsbeleggingen 44.974 67.243

Nog niet verwerkte actuariële resultaten 9.318 (10.332)

Saldo per 31-12 5.674 (2.170)

Verloopoverzicht

Het verloop in het boekjaar blijkt uit het volgende overzicht:  

overschot Tekort Saldo

Saldo per 1 januari 2008 6.764 (8.934) (2.170)

Premies 2.550 328 2.878

Lasten in de winst-en-verliesrekening:

Toegekende pensioenaanspraken (1.360) (262) (1.622)

Interest (2.154) (357) (2.511)

Verwachte opbrengst fondsbeleggingen 2.806 227 3.033

Wijziging regeling 0 6.020 6.020

Door werkgever betaalde uitkeringen 0 136 136

Actuarieel resultaat 54 (144) (90)

Saldo per 31 december 2008 8.660 (2.986) 5.674
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ToelIchTInG oP de GeconSolIdeeRde  
WInST-en-VeRlIeSRekenInG
(in duizenden euro)

omzet 2008 2007

Publishing 45.066 49.610

Groothandel 186.326 178.059

Dienstverlening 37.529 34.435

Retail 128.106 121.047

Stafdiensten 11.420 11.087

408.447 394.238

Af: Interne omzet 101.322 100.030

netto omzet (geconsolideerd) 307.125 294.208

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 € 100,8 miljoen. (2007: € 89,3 miljoen).

 

Sociale lasten 2008 2007

Sociale lasten 5.948 5.319

Pensioenlasten 3.672 3.277

Mutatie voorziening RJ271 (7.844) (3.128)

Totaal 1.776 5.468

De bovengenoemde vrijval voorziening RJ271 is voor wat betreft 

2007 voornamelijk terug te voeren op wijzigingen in de CAO en 

voor 2008 grotendeels het gevolg van de overgang van de 

pensioenregeling voor AKO-medewerkers naar een bedrijfstak-

pensioenfonds.

Aantal medewerkers

In 2008 waren er gemiddeld, inclusief parttimers, 1.235  

(2007: 1.215) medewerkers bij Audax in dienst. Het gemiddeld 

aantal FTE in 2008 (vast en flex) inclusief over- en meeruren 

bedraagt 1.188,8 FTE (2007: 1.176,5 FTE).

Afschrijvingen 2008 2007

Immateriële vaste activa 471 532

Materiële vaste activa 5.450 5.113

Totaal 5.921 5.645

overige bedrijfskosten 2008 2007

Overige personeelskosten 3.274 2.942

Promotiekosten 6.192 5.281

Magazijn- en distributiekosten 15.278 13.961

Huisvestingskosten 24.237 22.336

Algemene kosten 6.224 5.243

Totaal 55.205 49.763

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 2008 2007

Belastingen berekend op nominale lokale tarieven 1.933 3.094

Aanpassingen inzake voorgaande jaren 61 74

Mutatie actieve belastinglatentie uit hoofde  

van fiscaal compensabele verliezen (488) (225)

Mutatie actieve belastinglatentie uit hoofde van tijdelijke 

verschillen tussen de commerciële en fiscale winstberekening 96 84

Totaal 1.602 3.027

Het toepasselijke nominale vennootschapsbelastingtarief in 2008 

voor de Nederlandse entiteiten bedraagt 25,5% (2007: 25,5%).  

Voor de Belgische entiteiten is dat 33,99% (2007: 33,99%).

Het effectieve belastingtarief bedraagt 21,0% (2007: 24,6%).  

Dit percentage is in beide jaren lager dan de twee toepasselijke 

nominale belastingtarieven, voornamelijk vanwege de in België 

geldende notionele interestaftrek en de gewijzigde waardering van 

de fiscaal compensabele verliezen bij een Belgische vennootschap 

in 2008. Deze verliezen zijn in beide jaren gewaardeerd tegen 25%.

De actieve belastinglatentie uit hoofde van tijdelijke verschillen 

tussen de commerciële en fiscale winstberekening heeft betrekking 

op verschillen in de afschrijvingsduur van in 2000 en 2002 betaalde 

goodwill door een Belgische vennootschap.

Kosten van de externe accountant

Onderstaande tabel toont de totale kosten voor diensten geleverd 

door BDO CampsObers Audit & Assurance B.V. Deze kosten zijn 

opgenomen onder de algemene kosten.

2008 2007

Controle van de jaarrekening 162 153

Andere controle opdrachten 11 16

Totaal 173 169
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VennooTSchAPPelIjke  
BAlAnS
Na winstverdeling (in duizenden euro)

VennooTSchAPPelIjke  
WInST-en-VeRlIeSRekenInG
(in duizenden euro)

Vaste activa 31 december 2008 31 december 2007

Immateriële vaste activa 3.098 3.552

Financiële vaste activa 9.121 9.508

12.219 13.060

Vlottende activa

Vorderingen 296 399

Liquide middelen 9.882 8.619

10.178 9.018

Totaal activa 22.397 22.078

Groepsvermogen

Aandelenkapitaal 27 27

Wettelijke reserves 165 165

Overige reserves 10.093 9.987

10.285 10.179

langlopende schulden 10.796 8.796

kortlopende schulden 1.316 3.103

Totaal passiva 22.397 22.078

2008 2007

Resultaat deelnemingen na belastingen 6.179 9.966

Vennootschappelijk resultaat na belastingen

(inclusief winstrecht derden) (173) (715)

Resultaat na belastingen 6.006 9.251

Algemeen

De bedrijfsactiviteiten van Audax B.V. zijn beperkt tot het houden 

van aandelen in groepsmaatschappijen en het voeren van 

management. 

Bij het samenstellen van de vennootschappelijke winst-en-verlies-

rekening is gebruik gemaakt van de vrijstelling overeen komstig 

artikel 402 Boek 2 Titel 9 B.W.

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa betreffen uitsluitend aan derden  

betaalde goodwill.
2008 2007

Boekwaarde per 1-1 3.552 4.039

Afschrijvingen (454) (487)

Boekwaarde per 31-12 3.098 3.552

Aanschafwaarde per 31-12 4.536 4.536

Cumulatieve afschrijving per 31-12 1.438 984

Afschrijvingspercentage 10% 10%

financiële vaste activa

Deelnemingen in groepsmaatschappijen: 2008 2007

Boekwaarde per 1-1 9.390 11.464

Resultaat groepsmaatschappijen 8.293 12.974

Dividend (3.680) (7.030)

Interim dividend (5.000) (8.000)

Verkoop deelnemingen 0 (18)

Boekwaarde per 31-12 9.003 9.390

Andere deelnemingen:

Boekwaarde per 1-1 68 49

Aankoop deelnemingen 0 40

Dividend 12 0

Resultaat deelneming (12)  (21)

Boekwaarde per 31-12 68 68

In 2007 heeft Audax B.V. 40% van de aandelen in Mediacom  

LUX Sprl verworven.

Overige vorderingen:

Dit betreft een verstrekte lening aan een deelneming. 50 50

Boekwaarde per 31-12 9.121 9.508

ToelIchTInG oP de  
VennooTSchAPPelIjke BAlAnS en 
WInST-en-VeRlIeSRekenInG
(in duizenden euro)
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Vorderingen 2008 2007

Groepsmaatschappijen 123 136

Belastingen en premies sociale verzekeringen 67 145

Overige vorderingen 106 118

Saldo per 31-12 296 399

Aandelenkapitaal 2008 2007

Saldo per 1-1 27 27

Mutaties 0 0

Saldo per 31-12 27 27

overige reserves 2008 2007

Saldo per 1-1 9.987 7.236

Resultaat boekjaar 6.006 9.251

Dividend (5.900) (6.500)

Saldo per 31-12 10.093 9.987

kortlopende schulden 2008 2007

Groepsmaatschappijen 758 1.933

Belastingen en premies sociale verzekeringen 555 734

Overige schulden en overlopende passiva 3 436

Saldo per 31-12 1.316 3.103

Wettelijke reserves 2008 2007

Saldo per 1-1 165 165

Mutaties 0 0

Saldo per 31-12 165 165

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 113.445. Dit kapitaal is 

verdeeld in 2.500 aandelen van nominaal € 45,38. Geplaatst en 

volgestort zijn 600 aandelen van € 45,38. In het boekjaar vonden 

geen mutaties plaats.

Deze reserves zijn gevormd bij de Belgische deelnemingen op 

basis van geldende wetgeving en heeft haar maximum bereikt.

langlopende schulden

Dit betreft een schuld aan een tweetal groepsmaatschappijen.  

Met ingang van 1 juli 2007 bedraagt de rentevoet de 12 maandse 

EURIBOR -/- 0,25%. Omtrent aflossingstermijnen en zekerheden 

zijn geen nadere afspraken gemaakt.

ToelIchTInG oP de  
VennooTSchAPPelIjke BAlAnS en 
WInST-en-VeRlIeSRekenInG

namens de aandeelhouders 

J.J.A.M. de Leeuw 

Voorzitter STAVI

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.

Gilze, 20 april 2009

hoofddirectie

P.H.L. Brouwer 

R.E. van Geest 

C. Bikkers MSc 

Voorzitter

Raad van commissarissen 

Prof. Dr. A.H.J. Kolnaar 

H.J.W. de Leeuw

(in duizenden euro)
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oVeRIGe GeGeVenS

Aan: 
hoofddirectie en Raad van commissarissen
AccounTAnTSVeRklARInG

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit verslag op pagina 51 tot en met 69 opgeno-

men jaarrekening 2008 van Audax B.V. te Gilze bestaande uit de 

geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2008  

en de geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening 

over 2008 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 

financiële 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. Dienovereen-

komstig 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 verkrij-

ging 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 

financiële 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.

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 2008 en van het resultaat over 2008 in overeenstem-

ming 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 f B.W. melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat 

kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist 

in artikel 2:391 lid 4 B.W.

Tilburg, 20 april 2009

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 van Audax B.V. is het volgende bepaald omtrent de 

verdeling van de winst:

Artikel 32.1: ‘Uitkering van winst ingevolge het in dit artikel 

bepaalde geschiedt na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt 

dat zij geoorloofd is’.

Artikel 32.2: ‘Op het winstbewijs vindt de navolgende uitkering 

plaats: Vijf (5) procent van het bedrag dat ontstaat, door het 

resultaat (met inachtneming van de deelnemingsresultaten) vóór 

belastingen te verminderen met een primaire rentevergoeding van 

negen (9) procent over de zichtbaar intrinsieke waarde van de 

vennootschap per eenendertig december van het voorafgaande 

boekjaar’. (Voorts is bepaald dat onder het begrip ‘resultaat’ moet 

worden verstaan het resultaat gecorrigeerd voor de effecten, zowel 

in positieve als in negatieve zin, van Richtlijn 271 van de Raad voor 

de Jaarverslaggeving (RJ271)).

Artikel 32.3: ‘De (restant)winst staat ter vrije beschikking van de 

algemene vergadering. Bij staking van stemmen over uitkering of 

reservering van winst wordt de winst waarop het voorstel betrekking 

heeft, gereserveerd’.

Artikel 32.4: ‘De vennootschap kan aan de aandeelhouders, de 

houder van het winstbewijs en andere gerechtigden tot de voor 

uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voorzover haar 

eigen vermogen groter is dan het bedrag van het geplaatst kapitaal 

vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden 

aangehouden’.

Artikel 32.6: ‘Indien in enig jaar het resultaat met inachtneming  

van de deelnemingsresultaten negatief is, zal dit verlies naar 

evenredigheid in aftrek komen bij in de toekomst te verstrekken 

uitkeringen op het winstbewijs’.

Artikel 33.1: ‘Dividenden en andere uitkeringen zijn opeisbaar vier 

weken na vaststelling, tenzij de algemene vergadering daartoe op 

voorstel van de directie een andere datum bepaalt’.

Artikel 33.2: ‘Dividenden en andere uitkeringen, die binnen vijf 

jaren, nadat zij opeisbaar zijn geworden, niet in ontvangst zijn 

genomen, vervallen aan de vennootschap’.

Artikel 33.3: ‘De algemene vergadering kan besluiten, dat dividen-

den en andere uitkeringen geheel of gedeeltelijk in een andere 

vorm dan in contanten worden uitgekeerd’.

Artikel 33.4: ‘Onverminderd het bepaalde in artikel 32, lid 4, kan de 

algemene vergadering besluiten tot gehele of gedeeltelijke 

uitkering van reserves’.

Artikel 33.5: ‘Onverminderd het bepaalde in artikel 32, lid 4, wordt, 

indien de algemene vergadering dat bepaalt, uit de winst over het 

lopende boekjaar een interim-dividend uitgekeerd of een tussen-

tijdse andere uitkering gedaan’. 

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 

2008

Het 5% winstrecht dat toekomt aan Audax Werknemersparticipatie 

B.V., berekend conform artikel 32.2 van de statuten van Audax B.V., 

bedraagt in eerste instantie € 61.000 negatief. Conform artikel 32.6 

dient dit tekort in komende jaren eerst aangezuiverd te worden uit 

positieve resultaten alvorens een winstrecht kan worden uitgekeerd. 

Voor 2008 is het winstrecht derhalve nihil. De directie stelt met 

goedkeuring van de Raad van Commissarissen aan de aandeel-

houder voor de restantwinst over het boekjaar 2008 ten bedrage 

van € 6.006.000 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 

2008 € 5.900.000 zal bedragen. Dit bedrag is reeds in 2008 

uitgekeerd.
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De kop van de Audaxied van 1 maart 1989 ‘Audax en de 
kracht van het positief denken’ is 20 jaar later nog steeds 
actueel. Juist in deze roerige economische tijden is het 
de positieve instelling van onze medewerkers die het 
verschil kan maken. 

Mensen maken de organisatie. Zij moeten met plezier 
naar hun werk gaan. Eén van de sleutels voor het succes 
van Audax is de aandacht die Audax besteedt aan hoe 
mensen zich voelen, gedragen, ontwikkelen en onderling 
samenwerken. Iedereen van hoog tot laag is belangrijk 
en draagt zijn of haar steentje bij aan het succes van 
Audax. De inspanningen zijn er op gericht om voor de 
medewerkers een omgeving te creëren, waarin zij zich 
thuis voelen. Met goed gemotiveerde en optimaal 
samenwerkende collega’s blijven de klanten van Audax 
tevreden.

Voor de Audax-medewerkers is 2008 een bewogen jaar 
geweest. De organisatie en werkwijze van Van Ditmar 
waren niet meer afgestemd op de veranderende 
buitenwereld, waardoor de resultaten onder druk kwamen 
te staan. Ingrijpende maatregelen waren noodzakelijk om 
het tij te keren. Van Ditmar ging terug naar haar kernacti-
viteit, de verkoop van het Engelse boek en het perso-
neelsbestand werd ingekrompen. In samenspraak met de 
vakorganisatie en de Onder nemingsraad is hiervoor een 
Sociaal Plan opgesteld. Om de teruglopende resultaten 
van HP/De Tijd het hoofd te kunnen bieden is met de 
redactie een herstelplan overeengekomen. Ook in dit 
geval ging dat gepaard met een inkrimping van het 
aantal medewerkers. 

Tevens heeft 2008 in het teken gestaan van de voorberei-
ding op de introductie in 2009 van een nieuw tijdsregis-
tratie- en een nieuw personeelsmanagement- en 
salarissysteem. De AKO-winkels zijn vanaf 1 januari 2009 
op het nieuwe tijdsregistratiesysteem overgegaan. Medio 
2009 zal het voor de gehele organisatie zijn ingevoerd. 

Het gemiddelde aantal FTE is in 2008 1.188,8 FTE.  
De loonkosten zijn ten opzichte van 2007 met 7% 
gestegen onder andere door de in 2007 doorgevoerde 
CAO-verhogingen, een aantal nieuwe AKO-verkoop-
punten en door de groei van de distributie. Daarnaast  
is Audax erin geslaagd het ziekteverzuim op het lage 
niveau van 2007 te handhaven.

cAo
De in 2007 met de vakorganisaties overeengekomen 
2-jarige CAO loopt op 14 juni 2009 af. Dit betekent dat 
eind 2008 is gestart met de evaluatie van de lopende 
CAO en de voorbereidingen op de onderhandelingen 
over een nieuwe CAO. 

de kRAchT VAn heT  
PoSITIef denkenSociaal  

Jaarverslag

Frico Sijbrandi, 
Concernmanager P&O
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Gemiddelde fTe-ers per periode

Aantal

werknemers fTe-ers vast

uitzend-

krachten

oproep-

krachten

over-/

meeruren

Bedrijf 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007

Audax Publishing 114 118 100,7 103,2 0,5 0,2

Audax Media 18 19 16,2 17,5 0,3

Uitgeverij Cascade 23 19 22,8 17,8 1,3 0,2 2,0 2,0

Uitgeverij De Vrijbuiter 15 16 11,7 12,2

Party Publishing 15 14 13,0 12,5 1,0 1,0

Betapress 148 147 114,2 114,1 1,3 1,5 1,4 1,3

Van Gelderen 16 16 16,7 16,4 0,4 0,1 0,1

Van Gelderen Inflight 9 13 7,6 10,8 0,1 0,2 2,8 0,7 0,8 1,8

Van Ditmar 20 25 19,6 23,8 0,4 0,1

Imapress 48 49 43,6 45,2 0,5

Media Logistics 279 268 211,9 201,9 79,1 74,3 12,1 16,1

ARL 2 2 2,0 2,0

AKO 441 441 322,0 328,2 1,6 0,3 102,1 88,7

Audax Diensten 61 65 50,6 53,6 0,2 0,6 0,8

Audax A&I 30 29 27,9 27,5 0,4 0,3

Totaal 1239 1241 980,5 986,7 86,1 78,3 107,0 91,5 15,3 20,4

Verloop 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

(uitstroom) 16% 13% 12% 16% 13% 13% 20%

Totaal FTE (vast en flex)  

incl. over-/meeruren 1188,8 1176,5 1048,1 1013,0 1074,4 1054,4 1022,2

Aantal werknemers en fTe in vaste dienst ultimo 2008/2007 en inzet  

gemiddeld aantal uitzendkrachten, oproepkrachten en over-/meeruren

Aantal mannen en vrouwen fulltime en parttime per werkmaatschappij

Mannen Vrouwen

fulltime Parttime Totaal fulltime Parttime Totaal

Bedrijf 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007

Audax Publishing 32 35 8 7 40 42 34 35 40 41 74 76

Audax Media 12 10 12 10 10 7 1 2 11 9

Uitgeverij Cascade 6 5 1 1 7 6 7 8 4 5 11 13

Uitgeverij De Vrijbuiter 3 2 2 2 5 4 2 2 8 10 10 12

Party Publishing 5 5 1 1 6 6 5 5 4 3 9 8

Betapress 33 41 9 2 42 43 32 31 74 73 106 104

Van Gelderen 3 3 3 3 5 7 8 6 13 13

Van Gelderen Inflight 4 4 3 6 7 10 2 3 2 3

Van Ditmar 12 13 12 13 6 11 2 1 8 12

Imapress 12 10 1 12 11 18 21 18 17 36 38

Media Logistics 83 85 30 30 113 115 31 28 135 125 166 153

ARL 2 2 2 2

AKO 100 107 37 37 137 144 80 70 224 227 304 297

Audax Diensten 29 33 3 3 32 36 7 6 22 23 29 29

Audax A&I 20 22 2 1 22 23 1 2 7 4 8 6

Totaal 356 377 96 91 452 468 238 233 549 540 787 773

In 2008 kwamen 196 medewerkers in dienst en gingen 198 medewerkers uit dienst.    

ziekteverzuim & reïntegratie
In 2008 is het ziekteverzuim gestabiliseerd op het niveau 
van 2007 en werd een uiteindelijk verzuim geregistreerd 
van 4,2%. Van groot belang hierbij is een goed ziektever-
zuimbeleid en een goede communicatie tussen mede-
werker, leidinggevende en P&O. De bedrijfsarts op 
locatie (Gilze) in combinatie met een wekelijks fysio-
therapiespreekuur heeft ook in 2008 een positief effect 
gehad op het ziekteverzuimpercentage. Daarnaast is een 
bedrijfsmaatschappelijk werkster regelmatig op de 
vestiging aanwezig. De onderlinge samenwerking tussen 
de bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werkster en de 
fysiotherapeut zal in 2009 verder worden geïntensiveerd, 
waarbij het gebruik door de medewerkers van de op de 
Audax-vestiging in Gilze aanwezige sportschool nadruk-
kelijk zal worden gestimuleerd. Voor bedrijven in 
Amsterdam wordt de bedrijfsarts op locatie in 2009 
geïntroduceerd. 

Arbo
Het bestaande Arbo-beleidsplan heeft ook in 2008 de 
basis gevormd voor de aanpak van arbeidsomstandig-
heden 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. De in 2008 geplande RI&E’s voor  
de hoogbouw Gilze, Audax Publishing & Media en  
Van Ditmar zijn mede als gevolg van interne verbouwin-
gen en verhuizingen uitgesteld tot 2009. Binnen Media 
Logistics bevestigen reguliere controles door de 
Arbeidsinspectie het beeld dat het Arbo-beleid binnen 
de logistiek een veilige werkomgeving oplevert. In het 
CAO-overleg is afgesproken dat Audax, in samenwerking 
met de Ondernemingsraad en de vakorganisaties, 
binnen drie jaar een Arbocatalogus zal realiseren. Het 
streven is om dit al in 2009 te realiseren. Samen met de 
Arbo-coördinatoren binnen Audax zal ook in 2009 aan 
het Arbo-beleid nadere invulling worden gegeven.

ondernemingsraad
Gedurende het jaar 2008 heeft de Ondernemingsraad 
een aantal adviesaanvragen behandeld, ondermeer 
betreffende de reorganisaties bij HP/De Tijd en Van 
Ditmar, de bouw van het Hoogbouwmagazijn, het 
werken in ploegen bij de Technische Dienst en de 
Insourcing abonnementenservice bij Betapress. Daar-
naast zijn instemmingverzoeken behandeld met betrek-
king tot het nieuwe personeelsmanagement- en salaris-
systeem en de introductie van een nieuw bonussysteem 
voor de AKO-winkels. De samenwerking met de 
Ondernemingsraad en haar Commissie Sociaal Beleid  
is evenals in voorgaande jaren ook in 2008 op een 
constructieve en plezierige wijze verlopen.

Rien van der Griend, 
Voorzitter OR
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geauto matiseerd gegevensbestand of openbaar 
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij  
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,  
opnamen of enige andere manier, zonder vooraf - 
gaande schriftelijke toestemming van Audax.

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. Certificaat-
houders kunnen op deze manier profiteren van de 
financiële resultaten die Audax boekt. De werknemers 
kunnen certificaten verkrijgen van Audax Werknemers-
participatie B.V., die op haar beurt via een 5% winstrecht 
direct deelt in het resultaat van Audax. Het bezit van 
certificaten betekent voor de medewerkers dat zij, naast 
de normale arbeidsverhouding, een extra financieel 
belang hebben bij een goede gang van zaken bij Audax. 
In 2005 is de regeling aangepast ten aanzien van de 
uitbreiding van het aantal certificaten. De achterliggende 
doelstelling is zoveel mogelijk deelnemers te laten 
participeren. Per eind 2008 waren er 724 certificaat-
houders met gezamenlijk 351.704 certificaten. Als gevolg 
van het resultaat 2008 bedraagt het winstrecht nihil.

Studiekostenregeling
De Audax Studiekostenregeling voorziet in een gehele  
of gedeeltelijke vergoeding van de studiekosten, indien 
Audax belang heeft bij de gevolgde studie. Ook zijn 
studiekosten vergoedingen mogelijk bij arbeidsonge-
schiktheid. Voor de realisatie van opleidingen maakt 
Audax gebruik van ESF subsidie van de Europese Unie. 
De in 2008 ontvangen subsidie bedroeg € 173.000.

ziekteverzuimgegevens 2008  
per werkmaatschappij    

2008  

%*

2007  

%*

Audax Publishing 3,9% 3,5%

Audax Media 10,5% 8,7%

Uitgeverij Cascade 2,6% 2,2%

Uitgeverij De Vrijbuiter 7,2% 2,4%

Party Publishing 2,6% 2,8%

Betapress 3,2% 4,6%

Van Gelderen 3,6% 4,0%

Van Gelderen Inflight 4,4% 5,0%

Van Ditmar 4,4% 6,4%

Imapress 4,4% 2,6%

Media Logistics 4,6% 5,2%

ARL 0,0% 0,4%

AKO 4,6% 3,8%

Audax Diensten 1,8% 2,8%

Audax A&I 4,7% 2,7%

Totaal 4,2% 4,1%

   
   
*  exclusief zwangerschapsverlof, zwangerschapsklachten  

en arbeidsgehandicapte ziekte-uren
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