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Nr. BE 0475.952.274 VKT 2.1

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN
COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN

AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie
 in de onderneming

DOCKX Philippe

Graaf de Smet de Neayerlaan 21/0501
8400 Oostende
BELGIË

Begin van het mandaat: 10-11-2015 Einde van het mandaat: 13-04-2021 Voorzitter van de Raad van Bestuur

ADRIAENSSENS Stephan

Ten Houte 10
8500 Kortrijk
BELGIË

Begin van het mandaat: 25-01-2017 Einde van het mandaat: 13-04-2021 Bestuurder

BOUCKAERT Xavier

Argendaalstraat 36
8510 Bellegem
BELGIË

Begin van het mandaat: 15-02-2013 Einde van het mandaat: 09-04-2019 Bestuurder

COENE Alex

Grote Leiestraat 91
8570 Anzegem
BELGIË

Begin van het mandaat: 10-11-2015 Einde van het mandaat: 13-04-2021 Bestuurder

DESOMER Lucien

Boezingestraat 38
8904 Boezinge
BELGIË

Begin van het mandaat: 10-11-2015 Einde van het mandaat: 13-04-2021 Bestuurder

JAMART Daniel

Parklaan 66
8450 Bredene
BELGIË

Begin van het mandaat: 10-11-2015 Einde van het mandaat: 13-04-2021 Bestuurder

MOUTON Jeroen

Middenlaan 71

2/24



Nr. BE 0475.952.274 VKT 2.1

8670 Koksijde
BELGIË

Begin van het mandaat: 28-06-2016 Einde van het mandaat: 09-04-2019 Bestuurder

VERMEERSCH Stefaan

Koningin Fabiolastraat 95
8560 Gullegem
BELGIË

Begin van het mandaat: 01-01-2016 Einde van het mandaat: 12-04-2022 Bestuurder

DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN CVBA (B00025)

BE 0429.053.863
Gateway Building,Luchthaven Brussel Nationaal 1/J
1930 Zaventem
BELGIË

Begin van het mandaat: 11-04-2017 Einde van het mandaat: 14-04-2020 Commissaris

Direct of indirect vertegenwoordigd door:

VANROBAEYS Charlotte (A02024)

Raymonde de Larochelaan 19A
9051 Sint-Denijs-Westrem
BELGIË
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Nr. BE 0475.952.274 VKT 2.2

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe
 gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale
 beroepen.

De jaarrekening werd niet geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de
 commissaris is.

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of
 bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming*,

B. Het opstellen van de jaarrekening*,

C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of

D. Het corrigeren van de jaarrekening.

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen
 hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en
 zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht.
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Nr. BE 0475.952.274 VKT 3.1

JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA
Oprichtingskosten 20
Vaste activa 21/28 1.249.932 1.389.611
Immateriële vaste activa 6.1.1 21 7.108 26.532
Materiële vaste activa 6.1.2 22/27 1.239.594 1.359.849

Terreinen en gebouwen 22 915.667 978.218
Installaties, machines en uitrusting 23 306.922 364.850
Meubilair en rollend materieel 24 17.006 16.781
Leasing en soortgelijke rechten 25
Overige materiële vaste activa 26
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27

Financiële vaste activa 6.1.3 28 3.230 3.230
Vlottende activa 29/58 1.385.790 1.534.041
Vorderingen op meer dan één jaar 29

Handelsvorderingen 290
Overige vorderingen 291

Voorraden en bestellingen in uitvoering 3
Voorraden 30/36
Bestellingen in uitvoering 37

Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 1.070.370 952.041
Handelsvorderingen 40 1.070.076 951.913
Overige vorderingen 41 294 127

Geldbeleggingen 50/53
Liquide middelen 54/58 255.379 487.596
Overlopende rekeningen 490/1 60.041 94.405
TOTAAL VAN DE ACTIVA 20/58 2.635.722 2.923.652

5/24



Nr. BE 0475.952.274 VKT 3.2

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA
Eigen vermogen 10/15 936.750 901.053
Kapitaal 10 1.000.000 1.000.000

Geplaatst kapitaal 100 1.000.000 1.000.000
Niet-opgevraagd kapitaal 101

Uitgiftepremies 11
Herwaarderingsmeerwaarden 12
Reserves 13 100.000 100.000

Wettelijke reserve 130 100.000 100.000
Onbeschikbare reserves 131

Voor eigen aandelen 1310
Andere 1311

Belastingvrije reserves 132
Beschikbare reserves 133

Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) 14 -163.250 -198.947
Kapitaalsubsidies 15
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het
netto-actief 19
Voorzieningen en uitgestelde belastingen 16
Voorzieningen voor risico's en kosten 160/5

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160
Fiscale lasten 161
Grote herstellings- en onderhoudswerken 162
Milieuverplichtingen 163
Overige risico's en kosten 164/5

Uitgestelde belastingen 168
Schulden 17/49 1.698.972 2.022.600
Schulden op meer dan één jaar 6.3 17 34.696 190.940

Financiële schulden 170/4 34.696 190.940
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke
schulden 172/3 34.696 190.940
Overige leningen 174/0

Handelsschulden 175
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 176
Overige schulden 178/9

Schulden op ten hoogste één jaar 6.3 42/48 1.483.251 1.673.074
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen 42 156.244 190.298
Financiële schulden 43 128.470 215.884

Kredietinstellingen 430/8 128.470 215.884
Overige leningen 439

Handelsschulden 44 859.442 737.617
Leveranciers 440/4 859.442 737.617
Te betalen wissels 441

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 46 10.090
Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten 45 339.095 431.576

Belastingen 450/3 79.044 115.386
Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 260.051 316.190

Overige schulden 47/48 87.609
Overlopende rekeningen 492/3 181.025 158.586
TOTAAL VAN DE PASSIVA 10/49 2.635.722 2.923.652
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Nr. BE 0475.952.274 VKT 4

RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten
Brutomarge (+)/(-) 9900 2.067.480 2.139.884

Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 76A 260 109
Omzet 70
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten
en diverse goederen 60/61

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) 6.4 62 1.709.983 2.070.304
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa 630 255.973 293.697
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen
in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) (+)/(-) 631/4 -71.134 13.587
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) 635/8
Andere bedrijfskosten 640/8 86.257 20.023
Als herstructureringskosten geactiveerde
bedrijfskosten (-) 649
Niet-recurrente bedrijfskosten 66A 26.250 5.360

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-) 9901 60.152 -263.087
Financiële opbrengsten 6.4 75/76B 6.593 8.120

Recurrente financiële opbrengsten 75 6.593 8.120
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies 753

Niet-recurrente financiële opbrengsten 76B
Financiële kosten 6.4 65/66B 28.498 32.924

Recurrente financiële kosten 65 28.498 32.924
Niet-recurrente financiële kosten 66B

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-) 9903 38.247 -287.890
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 780
Overboeking naar de uitgestelde belastingen 680
Belastingen op het resultaat (+)/(-) 67/77 2.549 3.162
Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9904 35.698 -291.052
Onttrekking aan de belastingvrije reserves 789
Overboeking naar de belastingvrije reserves 689
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905 35.698 -291.052
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Nr. BE 0475.952.274 VKT 5

RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen winst (verlies) (+)/(-) 9906 -163.250 -290.947
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905 35.698 -291.052
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)/(-) 14P -198.947 105

Onttrekking aan het eigen vermogen 791/2 92.000
Toevoeging aan het eigen vermogen 691/2

aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 691
aan de wettelijke reserve 6920
aan de overige reserves 6921

Over te dragen winst (verlies) (+)/(-) 14 -163.250 -198.947
Tussenkomst van de vennoten in het verlies 794
Uit te keren winst 694/7

Vergoeding van het kapitaal 694
Bestuurders of zaakvoerders 695
Werknemers 696
Andere rechthebbenden 697
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Nr. BE 0475.952.274 VKT 6.1.1

TOELICHTING
STAAT VAN DE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Immateriële vaste activa
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8059P XXXXXXXXXX 269.238
Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8029
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8039
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8049

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8059 269.238
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8129P XXXXXXXXXX 242.706
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8079 19.424
Teruggenomen 8089
Verworven van derden 8099
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8109
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8119

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8129 262.130
Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 21 7.108
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Nr. BE 0475.952.274 VKT 6.1.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Materiële vaste activa
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8199P XXXXXXXXXX 5.078.353
Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8169 116.295
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8179 15.542
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8189

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8199 5.179.106
Meerwaarden per einde van het boekjaar 8259P XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8219
Verworven van derden 8229
Afgeboekt 8239
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8249

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8259
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8329P XXXXXXXXXX 3.718.505
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8279 236.549
Teruggenomen 8289
Verworven van derden 8299
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8309 15.542
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8319

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8329 3.939.512
Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 22/27 1.239.594
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Nr. BE 0475.952.274 VKT 6.1.3

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Financiële vaste activa
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8395P XXXXXXXXXX 3.855
Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen 8365
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8375 625
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8385
Andere mutaties (+)/(-) 8386

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8395 3.230
Meerwaarden per einde van het boekjaar 8455P XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8415
Verworven van derden 8425
Afgeboekt 8435
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8445

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8455
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8525P XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8475
Teruggenomen 8485
Verworven van derden 8495
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8505
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8515

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8525
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8555P XXXXXXXXXX 625
Mutaties tijdens het boekjaar (+)/(-) 8545 -625
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8555

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 28 3.230
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Nr. BE 0475.952.274 VKT 6.3

STAAT VAN DE SCHULDEN

Codes Boekjaar

Uitsplitsing van de schulden met een oorspronkelijke looptijd van meer dan één
jaar, naargelang hun resterende looptijd
Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42 156.244
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5
jaar 8912 34.696
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar 8913
Gewaarborgde schulden
Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

Financiële schulden 8921
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden 891
Overige leningen 901

Handelsschulden 8981
Leveranciers 8991
Te betalen wissels 9001

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 9011
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 9021
Overige schulden 9051

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden 9061
Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op
activa van de onderneming

Financiële schulden 8922 219.411
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden 892 219.411
Overige leningen 902

Handelsschulden 8982
Leveranciers 8992
Te betalen wissels 9002

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 9012
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 9022

Belastingen 9032
Bezoldigingen en sociale lasten 9042

Overige schulden 9052
Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk
beloofd op activa van de onderneming 9062 219.411
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Nr. BE 0475.952.274 VKT 6.4

RESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Personeel en personeelskosten
Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring
heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen
personeelsregister

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten 9087 28 33,3
Opbrengsten en kosten van uitzonderlijke omvang of
uitzonderlijke mate van voorkomen
Niet-recurrente opbrengsten 76 260 109

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 76A 260 109
Niet-recurrente financiële opbrengsten 76B

Niet-recurrente kosten 66 26.250 5.360
Niet-recurrente bedrijfskosten 66A 26.250 5.360
Niet-recurrente financiële kosten 66B

Financiële resultaten
Geactiveerde interesten 6503
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Nr. BE 0475.952.274 VKT 6.5

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Codes Boekjaar

Door de onderneming gestelde of onherroepelijk beloofde persoonlijke
zekerheden als waarborg voor schulden of verplichtingen van derden 9149
Waarvan

Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop 9150
Zakelijke zekerheden
Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming

Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa 9161 915.667
Bedrag van de inschrijving 9171 2.100.000

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving 9181 300.000
Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa 9191
Zekerheden op de nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa 9201

Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden

Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa 9162
Bedrag van de inschrijving 9172

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving 9182
Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa 9192
Zekerheden op de nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa 9202

Boekjaar

Bedrag, aard en vorm van belangrijke hangende geschillen en andere belangrijke
verplichtingen

Regeling inzake het aanvullend rust- of overlevingspensioen ten behoeve van de personeels- of directieleden
Beknopte beschrijving

Genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken

Code Boekjaar

Pensioenen die door de onderneming zelf worden gedragen
Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk 9220

Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

Boekjaar

Aard en zakelijk doel van buitenbalans regelingen
Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn
en voor zover de openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de
beoordeling van de financiële positie van de vennootschap

Toekomstige huurbetalingen onder niet-opzegbare overeenkomsten 36.460

Boekjaar

Andere niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen met inbegrip van deze
die niet kunnen worden becijferd
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Nr. BE 0475.952.274 VKT 6.6

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN, BESTUURDERS,
ZAAKVOERDERS EN COMMISSARIS(SEN)

Codes Boekjaar

Verbonden of geassocieerde ondernemingen
Waarborgen toegestaan in hun voordeel 9294
Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel 9295
Bestuurders en zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen die de onderneming
rechtstreeks of onrechtstreeks controleren zonder verbonden ondernemingen
te zijn, of andere ondernemingen die door deze personen rechtstreeks of
onrechtstreeks gecontroleerd worden
Uitstaande vorderingen op deze personen 9500

Voornaamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel
afgeloste of afgeschreven bedragen of bedragen waarvan werd afgezien

Waarborgen toegestaan in hun voordeel 9501
Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel 9502

Boekjaar

De commissaris(sen) en de personen met wie hij (zij) verbonden is (zijn)
Bezoldiging van de commissaris 5.700

Boekjaar

Transacties buiten normale marktvoorwaarden die direct of indirect zijn aangegaan
Met de personen die een deelneming in de vennootschap in eigendom hebben

Aard van de transactie

Met de ondernemingen waarin de vennootschap zelf een deelneming heeft
Aard van de transactie

Met de leden van de leidinggevende, toezichthoudende of bestuursorganen van de vennootschap
Aard van de transactie
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Nr. BE 0475.952.274 VKT 6.7

VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Inlichtingen die moeten worden verstrekt door de onderneming indien zij dochteronderneming of gemeenschappelijke
 dochteronderneming is

Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van de
 moederonderneming(en) en de aanduiding of deze moederonderneming(en) een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar
 jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt (opstellen) en openbaar maakt (maken)*:

ROULARTA MEDIA GROUP

Consoliderende moederonderneming - Grootste geheel
BE 0434.278.896
Meiboomlaan 33 
8800 Roeselare
BELGIË

______________________________________

* Wordt de jaarrekening van de onderneming op verschillende niveaus geconsolideerd, dan worden deze gegevens verstrekt voor
 het kleinste geheel van ondernemingen waarvan de vennootschap als dochter deel uitmaakt en waarvoor een geconsolideerde
 jaarrekening wordt opgesteld en openbaar gemaakt.
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Nr. BE 0475.952.274 VKT 6.8

WAARDERINGSREGELS

OPRICHTINGSKOSTEN
De oprichtingskosten worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde en worden afgeschreven aan 100%. In geval deze oprichtingskosten belangrijke
 bedragen bevatten worden deze lineair afgeschreven over een periode van 5 jaar.
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa omvatten de van derden verworven of door inbreng verkregen titels, goodwill en software. 
Titels en goodwill worden afgeschreven over 4 tot 12 jaar, afhankelijk van de mate van integratie van de verworven titel of de goodwill in
 bestaande titels. 
Software wordt lineair afgeschreven aan 20% of 33,33%. Bestaande software die binnen de Groep wordt overgedragen wordt afgeschreven op basis
 van de netto boekwaarde aan 40% of 50% lineair.
Kosten voor onderzoek en ontwikkeling worden onmiddellijk ten laste van de resultatenrekening genomen. De raad van bestuur kan beslissen om
 belangrijke bedragen te activeren.
MATERIËLE VASTE ACTIVA
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, verminderd met de toegepaste afschrijvingen en waardeverminderingen.
  Bijkomende kosten worden geactiveerd en afgeschreven op dezelfde wijze als de hoofdsom van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de
 desbetreffende vaste activa.
De materiële vaste activa worden afgeschreven volgens volgende afschrijvingspercentages:
                                                                       Lineair                             Degressief
                                                                    min.        max.                  min.       max.
- terreinen                                                                   0%
- gebouwen                                                  2%       10%                   4%        20%
- wegeniswerken                                                                               10%       25%
- diverse installaties                                     5%        20%                  10%       40%
- groot onderhoud                                      10%        50%                  10%       25%
- inrichting gebouwen                                10%        20%                  10%       25%
- machines                                                 20%        33,33%             20%        50%
- bureelmaterieel                                        10%        33,33%             20%        50%
- rollend materieel                                      20%        33,33%
- leasing machines                                    20%         33,33%             20%       50 %
- activa in aanbouw (niet vooruitbetaald   )0%

Kunstwerken die geen waardevermindering ondergaan worden niet afgeschreven.
 
FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Deelnemingen en aandelen worden opgenomen tegen aanschaffingswaarde.
Vorderingen op vennootschappen waarin wordt geparticipeerd, worden opgenomen onder de financiële vaste activa indien de raad van bestuur de
 intentie heeft de betrokken schuldenaar duurzaam te ondersteunen. Deze vorderingen worden opgenomen aan nominale waarde.
In geval van duurzame minwaarde worden op de financiële vaste activa de overeenkomstige waardeverminderingen geboekt.
VOORRADEN
De grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd volgens de FIFO-methode. Verouderde en traag roterende voorraden worden
 systematisch afgewaardeerd.
De voorraad onderhanden drukwerk wordt gewaardeerd aan vervaardigingsprijs inclusief de onrechtstreekse productiekosten.
VORDERINGEN
De vorderingen worden gewaardeerd op basis van hun nominale waarde.
Waardeverminderingen worden toegepast naar rato van hetzij de vastgestelde verliezen, hetzij op basis van de individuele dubieus geachte
 saldi.
GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN
Eigen aandelen worden als volgt gewaardeerd: de eigen aandelen als indekking voor optieplannen worden toegewezen en gewaardeerd aan
 aanschaffingswaarde of de laagste waarde van hetzij de uitoefenprijs van de optie, hetzij de marktwaarde. De overige eigen aandelen worden
 gewaardeerd aan aanschaffingswaarde of marktwaarde indien lager.
Effecten worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde.
Termijndeposito's en liquide middelen worden gewaardeerd aan nominale waarde.
OVERLOPENDE REKENINGEN (actief)
Op de overlopende rekeningen van het actief worden de over te dragen kosten (pro rata van kosten die ten laste van de volgende boekjaren
 vallen) en de verworven opbrengsten (pro rata van de opbrengsten met betrekking tot het verstreken boekjaar) geboekt.
 
KAPITAALSUBSIDIES
Deze rubriek bevat de toegekende kapitaalsubsidies. Deze worden opgenomen in het resultaat volgens het afschrijvingsritme van de activa waarop
 ze betrekking hebben.
Het bedrag van de uitgestelde belastingen op deze kapitaalsubsidies wordt overgeboekt naar de rekening "Uitgestelde belastingen".

VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN
Op basis van een beoordeling op balansdatum door de raad van bestuur worden voorzieningen aangelegd voor het dekken van eventuele verliezen
 die waarschijnlijk of zeker zijn, maar waarvan de omvang nog niet precies vaststaat.
SCHULDEN
De schulden worden in de balans opgenomen voor hun nominale waarde. Op balansdatum worden de noodzakelijke sociale, fiscale en commerciële
 provisies aangelegd.
OVERLOPENDE REKENINGEN (passief)
Op de overlopende rekeningen van het passief worden de toe te rekenen kosten (pro rata van de kosten met betrekking tot het verstreken
 boekjaar) en de over te dragen opbrengsten (pro rata van de opbrengsten ten gunste van de volgende boekjaren) geboekt.
VREEMDE VALUTA
Vorderingen en schulden in vreemde valuta worden bij hun ontstaan geboekt aan de koers van de periode. De vorderingen en schulden uitgedrukt
 in vreemde munt, worden per einde van het boekjaar omgerekend tegen de slotkoers, tenzij deze specifiek ingedekt zijn.  De hieruit
 voortvloeiende omrekeningsverschillen worden ten laste van de resultatenrekening genomen indien de berekening per munt aanleiding geeft tot
 een negatief verschil en opgenomen onder de overlopende rekeningen van het passief indien de berekening per munt aanleiding geeft tot een
 positief verschil.
TOELICHTING BIJ DE STAAT VKT 6.6
'TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN'
Bij gebrek aan wettelijke criteria die toelaten om de transacties met verbonden partijen buiten normale marktvoorwaarden te inventariseren,
 kon geen enkele informatie worden opgenomen in de staat VKT 6.6
VERANTWOORDING VAN DE WAARDERINGSREGELS IN TOEPASSING VAN ART.96 §1 6°
De consequente uitvoering van het uitgewerkte herstelplan leidde ertoe dat de vennootschap dit jaar het grote verlies van circa 300.000 euro
 van vorig jaar, kon ombuigen in een kleine winst dit boekjaar.
Het huidige management alsook het bestuursorgaan zijn van mening, dat een verdere strikte uitvoering van het herstelplan bij behoud van de
 omzet kan leiden tot positieve resultaten, met als gevolg dat de geleden verliezen vanuit het verleden, stelselmatig zouden kunnen worden
 weggewerkt. 
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AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR 

Roularta Media Group NV : 2 aandelen 50% 

WTV Zuid VZW : 1 aandeel 25% 

Focus Televisie VZW : 1 aandeel 25% 
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Regionale Media Maatschappij NV
Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering over het boekjaar
afgesloten op 31 december 2018 - Jaarrekening
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Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van
Regionale Media Maatschappij NV over het boekjaar afgesloten op
31 december 2018 - Jaarrekening
In het kader van de wettelijke controle van de jaarrekening van Regionale Media Maatschappij NV (de
"vennootschap"), leggen wij u ons commissarisverslag voor. Dit bevat ons verslag over de jaarrekening alsook
de overige door wet- en regelgeving gestelde eisen. Dit vormt 66n geheel en is ondeelbaar,

Wij werden benoemd in onze hoedanigheid van commissaris door de algemene vergadering van 11 april 20!7,
overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan. Ons mandaat loopt af op de datum van de algemene
vergadering die beraadslaagt over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2019, Wij hebben de wettelijke
controle van de jaarrekening van Regionale Media Maatschappij NV uitgevoerd gedurende 17 opeenvolgende
boekjaren, Het aantal boekjaren omvat tevens het boekjaar waarnaar in dit verslag wordt verwezen.

Verslag over de jaarrekening

Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de jaarrekening van de vennootschap, die de balans op
31 december 2018 omvat, alsook de resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op die datum en de
toelichting, met een balanstotaal van 2 636 (000) EUR en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst
van het boekjaar van 36 (000) EUR,

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en van de financiEle toestand van
de vennootschap op 31 december 2018 alsook van haar resultaten over het boekjaar dat op die datum is

afgesloten, in overeenstemming met het in Belgi€ van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Basis voor het oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (ISA's) zoals van
toepassing in Belgi€, Wij hebben bovendien de door IAASB goedgekeurde internationale controlestandaarden
toegepast die van toepassing zijn op huidige afsluitdatum en nog niet goedgekeurd op nationaal niveau. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de jaarrekening" van ons verslag, Wij hebben
alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de controle van de jaarrekening in Belgie nageleefd, met
inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de vennootschap de voor onze controle
vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen,

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

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor het opstellen van de jaarrekening

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening die een getrouw beeld geeft in

overeenstemming met het in Belgie van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, alsook voor de
interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de jaarrekening die geen
afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten.

Bij het opstellen van de jaarrekening is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de
mogelijkheid van de vennootschap om haar continuiteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing,
van aangelegenheden die met continuiteit verband houden en het gebruiken van de
continuiteitsveronderstelling, tenzij het bestuursorgaan het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren
of om de bedrijfsactiviteiten te beeindigen of geen realistisch alternatief heeft dan dit te doen.
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Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de jaarrekening

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of de jaarrekening
als geheel geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten en het
uitbrengen van een commissarisverslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is
een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's is
uitgevoerd altijd een afwijking van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Afwijkingen kunnen zich
voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers
op basis van deze jaarrekening, beinvloeden.

Bij de uitvoering van onze controle leven wij het wettelijk, reglementair en normatief kader na dat van
toepassing is op de controle van de jaarrekening in Belgie.

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij professionele oordeelsvorming toe en
handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende
werkzaamheden uit:

. het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat
die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op
deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien
die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan
zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

. het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel
controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn
gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap;

. het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financi€le verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop
betrekking hebbende toelichtingen ;

. het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuiteitsveronderstelling aanvaardbaar is,
en het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel
belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen
ontstaan over de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuiteit te handhaven. Indien wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht
in ons commissarisverslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende toelichtingen in de jaarrekening,
of, indien deze toelichtingen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd
op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons commissarisverslag. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de vennootschap haar continuiteit niet
langer kan handhaven;

. het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening, en van de vraag of de
jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen weergeeft op een wijze die leidt tot een
getrouw beeld.

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder meer over de geplande reikwijdte en timing
van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen
in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.
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Overige door wet- en regelgeving gestelde eisen

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van de documenten die
overeenkomstig de wettelijke en reglementaire voorschriften dienen te worden neergelegd, voor het naleven
van de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften die van toepassing zijn op het voeren van de
boekhouding, alsook voor het naleven van het Wetboek van vennootschappen en van de statuten van de
vennootschap.

Verantwoordelijkheden van de commissaris

In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm (herzien in 2018) bij de in
Belgi€ van toepassing zijnde internationale controlestandaarden (ISA's), is het onze verantwoordelijkheid om,
in alle van materieel belang zijnde opzichten, bepaalde documenten die overeenkomstig de wettelijke en
reglementaire voorschriften dienen te worden neergelegd, alsook de naleving van bepaalde verplichtingen uit
het Wetboek van vennootschappen en van de statuten te verifi€ren, alsook verslag over deze aangelegenheden
uit te brengen,

Aspecten betreffende het jaarverslag

Gezien de vennootschap voldoet aan de criteria van een kleine vennootschap zoals bepaald in artikel 15, g1 van
het Wetboek van vennootschappen is zij vrijgesteld van het opmaken en neerleggen van een jaarverslag over
de jaarrekening over het beoekjaar afgesloten per 31 december 2018.

Vermelding betreffende de sociale balans

De sociale balans neer te leggen bij de Nationale Bank van Belgi€ overeenkomstig artikel 100, 5 7,60/2 van het
Wetboek van vennootschappen, bevat, zowel qua vorm als qua inhoud alle door dit Wetboek voorgeschreven
inlichtingen en bevat geen van materieel belang zijnde inconsistenties ten aanzien van de informatie waarover
wij beschikken in het kader van onze opdracht.

Vermeldingen betreffende de onafhankelijkheid

Ons bedrijfsrevisorenkantoor en ons netwerk hebben geen opdrachten verricht die onverenigbaar zijn met de
wettelijke controle van de jaarrekening en ons bedrijfsrevisorenkantoor is in de loop van ons mandaat
onafhankelijk gebleven tegenover de vennootschap.

Andere vermeldingen

. Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd in
overeenstemming met de in Belgie van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.

. De resultaatverwerking, die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen met de
wettelijke en statutaire bepalingen.

. Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de statuten of het
Wetboek van vennootschappen zijn gedaan of genomen,

Gent, 25 maart 2019

De commissaris

Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA
Vertegenwoordigd door Charlotte Vanrobaeys

Deloitte.
Deloitte Bedrijfsrevisoren/R6viseurs d'Entreprises
Codperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid/Soci6t€ coop6rative i responsabilitd limitde
Registered Office: Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 l, B-1930 Zaventem
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Nr. BE 0475.952.274 VKT 12

SOCIALE BALANS

Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn: 
         
   218
          

Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het
 algemeen personeelsregister

Tijdens het boekjaar en het vorige
 boekjaar

Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal (T)
 of totaal in
 voltijdse

 equivalenten
 (VTE)

3P. Totaal (T)
 of totaal in
 voltijdse

 equivalenten
 (VTE)

(boekjaar) (boekjaar) (boekjaar) (vorig boekjaar)

Gemiddeld aantal werknemers 100 18,9 11,8 28 VTE 33,3 VTE

Aantal daadwerkelijk gepresteerde
 uren 101 30.063 14.255 44.318 T 53.363 T

Personeelskosten 102 1.159.976 550.006 1.709.983 T 2.070.304 T

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar
Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in

 voltijdse
 equivalenten

Aantal werknemers 105 18 11 26,5

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 110 18 11 26,5

Overeenkomst voor een bepaalde tijd 111

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 112

Vervangingsovereenkomst 113

Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen 120 14 1 14,5

lager onderwijs 1200

secundair onderwijs 1201 3 3

hoger niet-universitair onderwijs 1202 10 1 10,5

universitair onderwijs 1203 1 1

Vrouwen 121 4 10 12

lager onderwijs 1210

secundair onderwijs 1211

hoger niet-universitair onderwijs 1212 1 9 8,1

universitair onderwijs 1213 3 1 3,9

Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel 130

Bedienden 134 18 11 26,5

Arbeiders 132

Andere 133

23/24



Nr. BE 0475.952.274 VKT 12

Tabel van het personeelsverloop tijdens het boekjaar

Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in
 voltijdse

 equivalenten

Ingetreden
Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het
 boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die
 tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen
 personeelsregister 205

Uitgetreden
Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring
 aangegeven of een in het algemeen personeelsregister
 opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het
 boekjaar een einde nam 305 4 2 5,4

Inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers tijdens het boekjaar

Codes Mannen Codes Vrouwen

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten
 laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers 5801 3 5811 8

Aantal gevolgde opleidingsuren 5802 15 5812 44

Nettokosten voor de onderneming 5803 950 5813 2.788

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding 58031 950 58131 2.788

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen 58032 58132

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) 58033 58133

Totaal van de minder formele en informele voortgezette
 beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers 5821 5831

Aantal gevolgde opleidingsuren 5822 5832

Nettokosten voor de onderneming 5823 5833

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
 werkgever

Aantal betrokken werknemers 5841 5851

Aantal gevolgde opleidingsuren 5842 5852

Nettokosten voor de onderneming 5843 5853
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