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Roularta: moeilijk gaat ook

Roularta maakte op 19 maart iets 
beter dan verwachte jaarresultaten bekend. 
De ‘gecorrigeerde’ omzet of de omzet op 
vergelijkbare basis steeg met 1,9 % tot 725,222 
miljoen euro. De stijging kwam vooral op 
conto van de audiovisuele divisie, met alweer 
een recordjaar voor de vmma groep.

Dankzij hogere verkopen van publiciteit 
zowel bij radio als televisie steeg de omzet 
van deze divisie met 3,7 % en ging de cou-
rante bedrijfscashflow (rebitda) 4,6 % ho-
ger. De printdivisie boekte een 1,4 % hogere 
omzet en dit dankzij de hogere inkomsten 
uit internetreklame en een lichte toename 
van de lezersmarkt (abonnementen en losse 
verkoop). In de laatste maanden van 2011 
daalden de advertenties in de magazines fors 
door de eurocrisis en de moeilijke Belgische 
regeringsvorming. Als gevolg van de stijging 
van de papierprijs, hogere personeelskosten 
en een toename van de promotie- en marke-
tingkosten, daalde de rebitda van deze divi-
sie evenwel met 25,4 % tot 36,5 miljoen euro. 
Hiermee komt de totale courante bedrijfs-
cashflow op 70,312 miljoen euro (-13,4 %) wat 
een marge oplevert van 9,7 % tegenover nog 
11,4 % in 2010.

Als gevolg van eenmalige kosten en her-
structureringen voor 15,6 miljoen euro, daal-
de de nettowinst van 30,95 miljoen euro naar 
14,436 miljoen euro of 1,15 euro per aandeel. 
Roularta hanteert als leidraad een uitke-
ringsratio van 30 % van de nettowinst zodat 
het dividend wordt verlaagd van 0,50 tot 0,35 
euro bruto. Het courant resultaat, dus zonder 
rekening te houden met eenmalige kosten 
en herstructureringen, daalde met 21 % tot 
30,535 miljoen euro of 2,42 euro p.a.

Het jaar 2012 zou relatief goed gestart zijn, 
maar een voorspelling maken voor heel het 
jaar blijft bijzonder moeilijk. Roularta heeft 
een vrij stabiel lezerspubliek maar de evolu-
tie van de advertentie-inkomsten is moeilijk 
in te schatten. De audiovisuele divisie vmma 
zal bovendien moeten afrekenen met het ver-
nieuwde VT4.

De financiële schulden werden verder af-
gebouwd namelijk van 111,4 miljoen euro tot 
89,3 miljoen euro waardoor de verhouding 

netto-financiële schuld op bedrijfscashflow 
op 1,4 komt te liggen. Dat is goed. Uit de 

balans blijkt ook een boekwaarde van 27,92 
euro p.a., maar hier houden we niet al te veel 
rekening mee aangezien er veel immateriële 
activa en goodwill op de activazijde staan.

De verhouding ondernemingswaarde 
(netto-financiële schuld + beurskapitali-
satie)/courante bedrijfscashflow bedraagt 
slechts 4,4 terwijl de koers –winstverhou-

ding, op basis van de courante winst per aan-
deel, 7,3 bedraagt. Erg redelijke ratio’s met 
andere woorden.

•
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redactie 21 maart 2012

koers: 17,60 euro
www.roularta.be

(in mln. euro) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Omzet 499,2 493,2 609,2 766,8 781,6 707,3 711,6 725,2

Bedrijfswinst 46,3 38,5 51,1 49,6 32,7 10,2 57,0 34,5

Marge 9,3 % 7,8 % 8,4 % 6,5 % 4,2 % 1,4 % 8,0 % 4,8 %

Bedrijfscashflow 64,9 56 72,5 79,8 67,1 36,8 77,1 62,0

Marge 13,0 % 11,4 % 11,9 % 10,4 % 8,6 % 5,2 % 10,8 % 8,5 %

(per aandeel in euro)        

Nettowinst 2,83 2,29 2,32 1,49 1,29 –0,33 2,45 1,15

Hoogste koers 52,1 62,0 55,0 68,8 52,0 18,0 27,0 29,5

Laagste koers 36,1 45,3 48,0 47,0 9,1 9,0 15,2 12,6

Hoogste k/w 18,4 27,1 23,7 46,2 40,3 n.r.  11,0 25,6

Laagste k/w 12,8 19,8 20,7 31,5 7,1 n.r.  6,2 11,0
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AFKNAPPER VOOR AGFA
Het aandeel Agfa-Gevaert kelderde midden vorige week met 18 procent, de op twee na grootste
daling in de elfjarige beursgeschiedenis van het beeldvormingsbedrijf. Nochtans had Agfa net derdekwartaal-
cijfers gepubliceerd die in lijn lagen met de eigen verwachtingen. Daarbij inbegrepen een hogere omzet, sterkere
winst en een lagere financiële schuld. Bovendien behield het zijn vooruitzichten voor het hele jaar. 
In een eerste reactie zagen analisten ook geen graten in de cijfers. Maar tot de niet-geringe ontzetting van
Christian Reinaudo (foto), die in april Jo Cornu opvolgde als CEO, flipte de beurskoers alsnog, zonder de da-
gen erna noemenswaardig te herstellen. Agfa kreeg het verwijt onvoldoende organische groei te hebben getoond.
Bovendien vreest de markt de onzekerheid over de prijsevolutie van zilver, een cruciaal basisproduct.
De mokerslag bewijst dat het vertrouwen van beleggers in Agfa nog zeer broos is. Hoewel het bedrijf de voor-
bije jaren zijn management heeft vernieuwd en de tering naar de nering heeft gezet, draagt het de loden last van
een getroebleerd verleden gelardeerd met koersbokkensprongen. Daarbij heeft het bedrijf meermaals op de lan-
ge en zere tenen van zijn aandeelhouders getrapt. Velen waren bij de beursgang ook ingestapt aan 22 euro. Na
de nieuwste koersval bleef daar minder dan 4 euro van over. Gelukkig voor Agfa is Reinaudo geen doetje. De
Fransman heeft genoeg watertjes doorzwommen om zich niet uit zijn lood te laten slaan. z BERT LAUWERS

CHRISTIAN
REINAUDO

CEO VAN AGFA-GEVAERT
zag de beurskoers vorige

week kelderen.
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A
mbitie. Françoise Peers kan het niet weg-
steken dat ze ervan overloopt. Om dat jong
getalenteerd geweld de nodige ervaring
bij te brengen, koppelde de Vlaamse
Management Associatie haar aan een van

de meest ervaren bestuurders van het land: Herman
Daems, de jongste tijd vooral bekend als bestuurs-
voorzitter van BNP Paribas Fortis. Een jaar lang zal de
wijze mentor de 29-jarige business development mana-
ger van Tam Tam Consulting op sleeptouw nemen.

“Ik werd plaatsvervangend nerveus toen ik voor de
eerste keer bij Herman Daems zat en zijn BlackBerry
maar bleef trillen. Terwijl hij er zo rustig onder bleef.
Dat wil ik ook onder de knie krijgen: rustig blijven in
stresserende omstandigheden zodat ik het overzicht
bewaar en mij niet bezighoud met de foute dingen.”
Françoise Peers weet wat ze wil. Ze omschrijft zich
als ambitieus met een passie voor innovatie en strate-
gie. Dat Daems een universitaire carrière combineert
met bestuursfuncties, maakt hem voor haar de per-
fecte match. 

Steeds vooruit, dat is duidelijk het motto van Peers.
Maar ze beseft dat om vooruit te geraken, je niet alleen
andere mensen moet overtuigen maar hen ook een
stuk moet begeleiden in dat veranderingsproces. En
dat botst wat met haar ongeduldige karakter. “Ik denk
mensen te kunnen begeesteren, te besmetten met
enthousiasme, maar ik ben niet zo’n krak in het bege-
leiden van mensen”, geeft Peers aan. 

“Ik ben eigenlijk ook geen peoplemanager”, repli-
ceert Herman Daems verrassend. “Echt niet, ik kan
echt geen grote groepen aansturen. Het is ook niet mijn
bedoeling om Françoise dingen aan te leren. Ik zal haar
zo veel mogelijk meenemen naar raden van bestuur
en aandeelhoudersvergaderingen, zodat ze al ziende

Herman Daems 
op stap met Red Monkey
Hoe het veelbesproken glazen plafond doorbreken? Hoe een netwerk uitbouwen?
Wel of niet carrière maken in het buitenland? Wilt u ook een antwoord op al
deze vragen? Ga zitten en lees mee. Herman Daems geeft gratis gouden tips. En
leert zelf wat een Red Monkey is. AN GOOVAERTS, FOTOGRAFIE PAT VERBRUGGEN

RIK DAEMS
Neemt Françoise

Peers een jaar lang
op sleeptouw.

STIJL BUSINESSCLUBS

Tweetalige zakenclub
zoekt Vlamingen
De Club van Lotharingen verruilde het Fond’Roykasteel in Ukkel voor de Brusselse
binnenstad. Daar heeft de selecte zakenclub haar intrek genomen in het oude
paleis van de prinsen de Mérode. Zo zit ze dichter bij de zakenwijken en hoopt
ze meer Vlaamse leden aan te trekken. SANDRINE VANDENDOOREN

C L U B  V A N  L O T H A R I N G E N  V E R H U I S D E  N A A R  D E  B R U S S E L S E  B O V E N S T A D
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WAT ZEGT HET WEB OVER U?
Veel bedrijven speuren het internet af op zoek naar reacties van consumenten. Zo doen ze ideeën op, pro-
beren ze klanten beter te begrijpen of de schade van negatieve kritiek binnen de perken te houden. Sinds
november werpt Engagor zich op als de ultieme speurhond van het internet. Engagor zegt veel verder te
gaan dan de huidige spelers, vooral Amerikanen maar ook het Belgische Attentio. “Wij analyseren alles wat
er online geschreven wordt”, zeggen stichters Folke Lemaitre (30) en Jeroen Fossaert (35), beiden gewe-
zen Netlog-managers die de ontwikkeling en investering zelf deden. “Niet alleen geven we statistisch aan
hoeveel positieve en negatieve berichten over uw merk geschreven worden, we tonen ook wat de mensen
met de grootste invloed zeggen.” Vijf trefwoorden volgen, kost 250 euro per maand. Engagor profileert zich
in België als de enige die lokaal (Europees) zo diep zoekt en vindt. Het duo zou binnenkort zijn eerste stap-
pen zetten in de Verenigde Staten, zoekt een miljoen euro investeringskapitaal en werkt aan een tool ge-
richt op kmo’s. z HANS HERMANS

www.engagor.com 

10
MINUTEN

duurt het voordat
Engagor een nieuw

bericht op een website,
blog, sociaal netwerk

over u of uw bedrijf
vindt en het u laat lezen.
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VISIE AARDBEVING

D E  J A P A N S E  E C O N O M I E  K R U I P T  E I N D E L I J K  U I T  H E T  D A L

“E
en stevige aardbeving
heeft de Japanse eco-
nomie nodig”, zou een
Japanse hoge ambte-
naar van het ministerie

van Financiën enkele jaren geleden
gezegd hebben tegen een buitenlandse
gast. Die uitspraak klinkt vandaag bij-
zonder cynisch, maar de ambtenaar wilde

op provocatieve wijze duidelijk maken
dat Japan al jaren niet meer wist van welk
hout pijlen te maken om de economische
motor weer op toerental te krijgen. 

Sinds de implosie van de vastgoed- en
schuldenzeepbel an het einde van de jaren
tachtig is een vergrootglas nodig om groei
in Japan te vinden. In de jaren negentig
groeide de Japanse economie gemiddeld

met 1,2 procent per jaar en in de periode
2001-2010 met 0,8 procent. Alleen de
overheidsschuld ging gezwind hoger, tot
ongeveer 200 procent van het bbp. Dat
is een ongezien hoog peil voor een indus-
triële natie.

Kan een ramp van onbekende omvang
de economie een boost geven? De men-
selijke en materiële schade zijn niet te

Het zilveren randje
aan de ramp
Hoewel de menselijke en materiële schade hoog oploopt, vernietigt de aardbeving
het schuchtere herstel van de Japanse economie niet. Er zit een zilveren randje
aan deze donkere bladzijde in de Japanse geschiedenis. DAAN KILLEMAES
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DE SCHADE NA DE AARBEVING IS ENORM
De wederopbouw is goed voor nieuwe economische
activiteit en dus een groei-impuls, al was het maar
omdat de schade aan bestaand kapitaal niet in de

bbp-cijfers verschijnt en de uitgaven voor
heropbouw dat wel doen.
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Michelin: onterecht afgestraft
Een treffend voorbeeld van
de manier waarop Euro-
pese aandelen de voorbije
maanden zonder onder-
scheid werden verkocht, is
de bandenproducent Miche-
lin. Het Franse Michelin
heeft twee grote concur-

renten: het Japanse Bridge-
stone en het Amerikaanse
Goodyear. Van dat trio heeft
Michelin de grootste winst-
marge en het zag het voor-
bije jaar zijn inkomsten het
sterkst groeien. Bovendien
is een groot deel van zijn

omzet afkomstig van buiten
Europa. 
Toch heeft de voorbije ver-
koopgolf ertoe geleid dat
Michelin vandaag op basis
van zijn koers-winstver-
houding goedkoper staat
gewaardeerd dan Bridge-

stone en Goodyear – enkel
en alleen omdat Michelin
een beursnotering heeft in
Parijs en Bridgestone en
Goodyear niet. De fonds-
beheerder van Schroders
vindt Michelin dan ook een
koopje.

maanden massaal en zonder onder-
scheid gedumpt. De correlatie tussen
de sectoren lag de voorbije  zomer
dan ook zeer hoog: alle sectoren heb-
ben zich in dezelfde richting – in dit
geval naar beneden – bewogen.
Vergeleken met Japanse en Ameri-
kaanse aandelen zijn Europese aan-
delen vandaag goedkoop. De Gra-
ham Dodd-koers-winstverhouding,
die is gebaseerd op cijfers van de laat-
ste tien jaar, staat op een zeer laag
 niveau (10 tot 15). In het verleden
volgde daarna altijd een koersstijging
met 22%. Ook de huidige ratio van de
winstherzieningen door analisten, die
eveneens op een dieptepunt staat, is
al vaak de voorbode geweest van
koersstijgingen tussen 25 en 75%.

Naar een bottom-upmarkt
De aandelen van sommige grote
 internationale groepen werden ver-
kocht enkel en alleen omdat ze op
een Europese beurs noteren. Daarbij
werd geen rekening gehouden met
de fundamenten van die bedrijven.
Schroders haalt het voorbeeld van de
bandenproducent Michelin aan (zie
kaderstuk). Een ander geval is de
Britse tabakproducent Imperial To-
bacco. Die heeft net zoals Michelin
een hogere winstmarge en omzet-
groei, maar het aandeel staat door de
Europese crisis goedkoper gewaar-
deerd dan dat van het Amerikaanse
Altria of zijn Japanse concurrenten.
Over het algemeen verkiezen de
 beheerders van Schroders aandelen
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een marge. Die hangt af van de bud-
gettaire toestand van elk land: hoe be-
ter de situatie, hoe  lager de marge. Op
die manier worden landen aangemoe-
digd om hun huishouden op orde te
krijgen en houden ze tegelijkertijd in-
ternationale speculanten op afstand.

Herstel van Europese aandelen
De beheerder van het Schroders ISF
European Large Cap Fund (Europe-
se aandelen met grote beurskapitali-
saties) is opvallend genoeg niet pessi-
mistisch over de Europese aandelen
in de komende kwartalen. Alle aande-
len van die regio werden de voorbije

D
e fondsbeheerders
van Schroders in
Londen zijn een stuk
pessimistischer dan
vorig jaar. Schroders

verwacht dat Europa volgend jaar
wordt getroffen door een recessie.
Dat risico lopen zelfs sterke landen
zoals Duitsland en Finland, want de
problemen in Zuid-Europa wegen
ook op de export van die noordelijke
lidstaten. Een belangrijke voorwaar-
de om de recessie mild te houden, is
dat er een oplossing voor de Euro-
pese schuldencrisis komt.

Oplossing voor de eurocrisis
Om een einde te maken aan de pro-
blemen van de eurozone, moeten de
Europese banken eerst en vooral
 ongelimiteerd toegang krijgen tot de
liquiditeiten van de Europese Centra-
le Bank (ECB), vindt Schroders. De
zwakte van het Europese banksys-
teem vormt een bedreiging voor Eu-
ropa en de rest van de wereld. De Eu-
ropese banken hebben immers ook
een belangrijke internationale posi-
tie. Regio’s zoals Zuid-Amerika en
Azië voelen de gevolgen van de Euro-
pese schuldencrisis, doordat de Eu-
ropese banken massaal liquiditeiten
weghalen uit die regio’s om hun kapi-
taal te versterken.
Daarnaast moeten lidstaten die in de
problemen komen, een voorwaardelij-
ke ondersteuning van het Europese
noodfonds (EFSF) of de ECB krijgen.
Volgens Schroders dient het EFSF of
de ECB overheidsobligaties van pro-
bleemlanden te kopen, totdat de rente
gelijkstaat met de Duitse rente plus
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Australische dollar: klaar voor een zware correctie
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De fondsbeheerders van Schroders verwachten dat
Europa volgend jaar wordt getroffen door een recessie.

Maar ze zien ook lichtpunten. Door de massale verkopen
staan Europese aandelen momenteel interessant

gewaardeerd.

uit de Scandinavische landen en
Duitsland boven die uit Zuid-Euro-
pa. Bovendien kiezen ze voor
 bedrijven die een belangrijk deel
van hun omzet halen uit de groeilan-
den, omdat die landen de  komende
jaren zullen zorgen voor het groot-
ste deel van de groei van de wereld-
eco nomie. Voor 2012 verwacht
Schroders dat de hoge correlatie
tussen de sectoren zal dalen en dat
selecte aandelen zoals die van Mi-
chelin of Imperial Tobacco zich
sterk zullen herstellen.
We keren dus terug naar een bot-
tom-upmarkt, waarbij beleggers
 opnieuw de beste bedrijven zullen
oppikken. De favoriete sectoren van
Schroders zijn duurzame consu-
mentengoederen, luxegoederen en
– bij voorkeur Zweedse – industriële
waarden. ❚

Goud: een verzekering 
tegen economische turbulentie

Afwijking wisselkoersen van historisch gemiddelde

Het is koopjestijd
in Europa

Ook Schroders blijft posi-
tief over de vooruitzichten
voor goud. Door de be-
zorgdheid over de toe-
komstige waarde van de
Amerikaanse dollar, de
euro en het Britse pond,
blijft dat edelmetaal een
veilige haven voor beleg-
gers. Door het lakse mo-
netaire beleid in de ont-
wikkelde landen en de
stijgende grondstoffen-
prijzen dreigt inflatie. De

goudaankopen door de
centrale banken – vooral
in de groeilanden – ne-
men hand over hand toe.
Bovendien daalt de pro-
ductie in Zuid-Afrika, een
van de belangrijkste
goudproducenten. 
Goud is vandaag tegen
1700 dollar per ounce
goedkoop in vergelijking
met zijn historische re-
cord van 1800 dollar in
1979 – aangepast voor de

inflatie. Een laatste troef:
goud presteert historisch
gezien het beste in een
omgeving van negatieve
reële rente – dat wil zeg-
gen dat de inflatie de ren-
te overstijgt. Dat is mo-
menteel en in de nabije
toekomst het geval. Voor
Schroders blijft goud dan
ook een soort verzeke-
ring tegen aandelencor-
recties en economische
turbulentie.

Op het gebied van vreemde
 valuta is de Australische dollar
vandaag de kwetsbaarste
munt, vindt Schroders. De
 carrytrade in Australische dol-
lars – waarbij beleggers dol-
lars ontlenen tegen een lage
rente om die te beleggen in
hoogrentende activa in Aus-

tralische dollar – zit op een
hoogtepunt. Als die carrytrade
door een toegenomen risico-
gevoeligheid omkeert, wordt
de Australische dollar daarvan
natuurlijk het grootste slacht-
offer. Ook de Australische
banken zijn kwetsbaar.
De Australische dollar en de

Zwitserse frank staan mo-
menteel ver boven hun histo-
risch gemiddelde, terwijl de
Amerikaanse dollar en het
Britse pond sterk onderge-
waardeerd zijn. Schroders
verwacht alvast een herstel
van de Amerikaanse dollar in
de komende kwartalen.
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De aandelen van sommige grote groepen werden verkocht
enkel en alleen omdat ze op een Europese beurs noteren,

 zonder rekening te houden met hun fundamenten.

15%
De verwachte stijging
van  Europese
 aandelen in 2012
 volgens  Schroders.
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