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Connect Group rapporteert halfjaar- en jaarresultaten
2017
RESULTATEN 2e JAARHELFT :
Omzet 2de halfjaar 2017 van EUR 65,5 miljoen ten opzichte van EUR 54,8 miljoen in 2de halfjaar 2016.
Bedrijfsresultaat 2de halfjaar van EUR 2.073 K winst ten opzichte van EUR 1.480 K winst in 2e jaarhelft
2016.
Netto resultaat van EUR 1.778 K winst in 2e jaarhelft 2017 ten opzichte van EUR 996 K winst in 2e
jaarhelft 2016.
JAARRESULTATEN :
Omzet van EUR 125,0 miljoen ten opzichte van EUR 116,8 miljoen in 2016.
Verbetering bedrijfsresultaat EUR 2.598 K winst in 2017 ten opzichte van EUR 2.059 K winst in 2016.
Netto winst van EUR 2.025 K in 2017 ten opzichte van EUR 1.161 K winst in 2016.
Het orderboek einde boekjaar 2017 bedraagt EUR 116,5 miljoen (EUR 89,4 miljoen eind 2016).

Managementbespreking en -analyse van de resultaten
Bespreking 2e jaarhelft
De 2e jaarhelft 2017 werd afgesloten met een omzet van EUR 65,5 miljoen in vergelijking met EUR 59,4
miljoen in de 1ste jaarhelft 2017 en EUR 54,8 miljoen in de 2e jaarhelft 2016. We kunnen stellen dat de
omzet de stijgende trend verderzet. Ten opzichte van 1ste jaarhelft 2017 is de omzet gestegen met 10%
en ten opzichte van 2e jaarhelft 2016 met een kleine 20%.
De kost van de verkopen zijn gestegen van 88,1 naar 89,0 procent. Kosten van onderzoek en
ontwikkeling, administratieve- en verkoopkosten liggen in lijn en bedragen ongeveer 8,5 procent van de
omzet.
Bespreking jaarresultaten
We kunnen stellen dat onze belangrijkste verwezenlijking van 2017 de omzetstijging van EUR 116,8
miljoen naar EUR 125,0 miljoen was. Rekening houdend met het wegvallen van de omzet van klant
ASML medio 2016 (EUR 9,7 miljoen) komt dit neer op een effectieve omzetstijging van 16,7 % te
verklaren door een stijgende omzet in het productengamma bij bestaande en nieuwe klanten.
Tijdens de 1ste jaarhelft 2017 bereikte het volume aan nieuwe orders een recordhoogte. Vanaf de 2de
jaarhelft werden we geconfronteerd met een stijgende schaarste op de componentenmarkt en
ondervonden we moeilijkheden met het vinden van geschikt personeel in Roemenië, net daar waar een
verhoogde flexibiliteit was vereist.
Deze elementen hebben een significant remmende werking gehad op de additionele groei. Een
versnelde aanpassing van capaciteit, het stroomlijnen van verschillende processen en het acteren als
een Connect GROEP heeft ervoor gezorgd dat de output tijdens de 2e jaarhelft 2017 toch flink is
gestegen.
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Jeroen Tuik (CEO) :
“De cijfers van de 1ste jaarhelft 2017 toonden onvoldoende het resultaat van de inspanningen die
geleverd waren in de 2e jaarhelft 2016. De geconsolideerde omzet van de 2e jaarhelft 2017 ligt bijna 20
procent hoger dan 2e jaarhelft 2016. De toename heeft zich voornamelijk gerealiseerd in onze fabrieken
in Tsjechië en Roemenië waardoor deze fabrieken de voorbije maanden onder zware druk stonden om
hun productiecapaciteit te verhogen. Dat is op dit ogenblik niet eenvoudig, aangezien we constateren
dat er een heel hoge vraag is naar medewerkers in de regio’s waar wij mensen rekruteren. Wij
constateren ook dat er een aanzienlijke loonstijging plaatsvindt in Roemenië. De Roemeense overheid
heeft voor het 2de jaar op rij beslist de minimumlonen met meer dan 15 procent te verhogen. De
toenemende schaarste op de componentenmarkt zorgt tevens voor een verhoging van de
componentprijzen en leidt tot extra druk op operationele activiteiten. Deze kostenverhogingen kunnen
wij niet altijd onmiddellijk aan onze klanten doorrekenen, wat druk geeft op onze marges. Positief zien
we de toename van ons orderboek. Een orderboek van bijna 117 miljoen EUR is het hoogste orderboek
dat Connect Group ooit gekend heeft. Hoewel de hoogte van het orderboek niet volledig een
weerspiegeling is van de te verwachten omzet op korte termijn (bepaalde orders kunnen een lange
doorlooptijd hebben), durven we voorzichtig hopen op een positieve omzetgroei.
Wij zijn echter nog niet op het niveau dat we wensen te zijn. Ook in 2018 zullen nog kostenaanpassingen dienen te gebeuren omdat we de rentabiliteit nog verder dienen te verbeteren. Tevens
moeten wij verder investeren in onze competenties in de fabrieken in Roemenië en Tsjechië om aan alle
klantenvragen te kunnen voldoen. Medio 2018 voorzien wij meer productieruimte beschikbaar te
hebben in de Roemeense vestiging teneinde de groei te kunnen verderzetten en toekomstige flexibiliteit
naar onze klanten te kunnen blijven garanderen.”
Jaarcijfers
Connect Group NV meldt een jaaromzet van EUR 125,0 miljoen ten opzichte van EUR 116,8 miljoen in
2016 (stijging van 7 procent).
De bruto marge op verkopen daalde van 11,9 procent naar 11,0 procent, voornamelijk te wijten
stijgende loonkosten in Oost-Europa. De kosten van onderzoek en ontwikkeling, administratieve- en
verkoopkosten stegen van EUR 10,5 miljoen naar EUR 11,1 miljoen, maar bleven stabiel op 9 procent
van de omzet.
In 2017 zijn de andere operationele inkomsten/kosten positief voor EUR 146 K, voornamelijk ten
gevolge van terugname van een afwaardering op een klant. In 2016 waren de andere operationele
inkomsten/kosten negatief voor EUR 282 K, voornamelijk ten gevolge van enerzijds opbrengsten
terugname/afboeken klanten ten belope van EUR 360 K en EUR 285 K winst op de verkoop van een
gebouw, en anderzijds kosten huurverplichtingen ten belope van EUR 289 K en het boeken van een
provisie voor een geschil van EUR 650 K.
Het netto financieel resultaat verbeterde in totaal met EUR 323 K, voornamelijk ten gevolge van lagere
financieringslasten (dalende kostprijs interestlast en positieve cash flow uit operaties) en ten gevolge
van kleinere koersverliezen op vreemde valuta. De onderneming maakt slechts beperkt gebruik van
vreemde munt indekkingscontracten.
Het netto resultaat van de groep verbeterde aldus van een winst van EUR 1.161 K in 2016 naar een
winst van EUR 2.025 K in 2017.
Het orderboek einde boekjaar 2017 was EUR 116,5 miljoen (EUR 89,7 miljoen eind 2016).
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Balans
De handelsvorderingen stegen van EUR 19,1 miljoen naar EUR 26,3 miljoen eind 2017. De gerealiseerde
omzet in het 4e kwartaal 2017 was bijna 22 procent hoger dan in het 4e kwartaal 2016. De
handelsvorderingen bevatten geen gekende toegenomen invorderingsrisico’s.
De voorraden stegen van EUR 28,4 miljoen eind 2016 naar EUR 36,0 miljoen eind 2017. Deze
voorraadstijging is voornamelijk het gevolg van de introductie van verschillende nieuwe klanten
(toename orderbook). Daarnaast verslechteren in de supply chain de levertijden en beschikbaarheid van
componenten. Hierdoor ontstaat de situatie dat het grootste deel materiaal voor een te produceren
order op voorraad ligt, maar door gebrek aan de beschikbaarheid van een klein deel componenten niet
gestart kan worden met produceren.
In 2017 werden voor EUR 1,6 miljoen nieuwe investeringen (aanpassingswerken, vervangings- en
technologie-investeringen) uitgevoerd. Aangezien de jaarlijkse afschrijvingen EUR 2,4 miljoen bedragen
daalden de materiële en immateriële vaste activa van EUR 8,2 miljoen eind 2016 naar EUR 7,4 miljoen
eind 2017.
De totale financiële schuld steeg aanzienlijk van EUR 14,4 miljoen eind 2016 naar EUR 19,9 miljoen
einde 2017. Deze stijging is het gevolg van de hogere werkkapitaalsbehoefte in het laatste kwartaal van
2017 (toegenomen voorraden en handelsvorderingen).
Ter financiering van het werkkapitaal beschikt de groep over bancaire korte termijn kredietlijnen van
EUR 5 miljoen waarvan op jaareinde EUR 785 K werd opgenomen, EUR 1,7 miljoen wentelkredieten en
een lange termijn achtergestelde aandeelhouderslening van EUR 0,8 miljoen. Daarnaast maakt de groep
gebruik van factoring op haar klantenvorderingen voor EUR 16,2 miljoen eind 2017 en EUR 10,7 miljoen
eind 2016. De groep heeft bancaire investeringskredieten en leasingschulden ten belope van EUR 0,8
miljoen.
Per jaareinde 2017 voldeed Connect Group aan alle vereiste bankconvenanten.
Ten gevolge van de gestegen voorraad stegen de handelsschulden van EUR 14,9 miljoen eind 2016 naar
EUR 19,6 miljoen eind 2017.
Het eigen vermogen steeg van 20,5 miljoen Euro naar 22,5 miljoen Euro door de netto winst van het
boekjaar. De solvabiliteit van de groep daalde echter van 34,3 procent naar 31,1 procent ten gevolge
van het toegenomen balanstotaal (voorraden en vorderingen).
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De analyse van de risicobeheersing is te vinden in het jaarverslag en is beschikbaar op het internet
(www.connectgroup.com).
Belangrijkste risico’s voor de groep zijn:








De productie is volledig afhankelijk van de beschikbaarheid van alle componenten op het
ogenblik dat productie opstart. Het niet beschikbaar zijn van componenten zal aanleiding geven
tot vertraging van de omzet.
Muntrisico:
 De groep koopt voor een deel componenten in dollars / yen waarvan het
wisselkoersrisico slechts gedeeltelijk afgedekt is in de verkoopprijs.
 Productie gebeurt hoofdzakelijk in Roemenië en Tsjechië: sterke schommelingen van
deze munten ten opzichte van de Euro kunnen een invloed hebben op de kost.
 Aangezien geen exacte timing van de vreemde muntbehoeften kan gemaakt worden,
kan de groep slechts in beperkte mate aan indekking van vreemde munten doen.
De groep heeft een kredietovereenkomst met zijn bankiers gekoppeld aan het behalen van een
aantal bankratio’s waaronder solvabiliteit, eigen vermogen, cash flow en EBITDA. Insolvabiliteit
van klanten kan een belangrijke invloed hebben op de resultaten.
Risico van verdagen van orders waardoor tijdelijke onderdekking van kosten kan ontstaan.
De groep is afhankelijk van een aantal klanten die individueel meer dan 10 procent van de
omzet bedragen. Indien één van deze klanten wegvalt, zal dat een impact hebben op de
resultaten.
De groep is sinds december 2015 onderworpen aan een BTW controle in haar filiaal in
Roemenië. Tot op heden zijn er nog geen finale besluiten of beslissingen ontvangen van de
lokale Roemeense BTW autoriteiten. Het voornaamste geschil ligt in een zeer strikte
interpretatie door de lokale BTW autoriteiten van de voor BTW-doeleinden benodigde
documentatie om intracommunautaire leveringen van goederen vanuit Roemenië te kunnen
verantwoorden. De Raad van Bestuur is echter van oordeel dat één en ander nog steeds
weerlegbaar is.
Daarnaast werden nog een aantal andere vaststellingen gedaan door de lokale Roemeense
autoriteiten, waarvoor het verschuldigd worden van BTW in principe ook steeds aanleiding
moet geven tot recuperatie van BTW in de mate dat de verjaring niet is ingetreden. Er werd dan
ook beslist om hiervoor enkel een voorziening aan te leggen voor eventueel verschuldigde
boeten en interesten.

Verwachtingen 2018
Het huidig economisch klimaat maakt het moeilijk om een duidelijk verwachtingspatroon voor 2018 vast
te leggen. Connect Group is positief omtrent haar marktpositie bij bestaande en nieuwe klanten en
verwacht een verdere positieve impact in 2018 van de reorganisatie en andere genomen maatregelen in
2017, maar blijft als subcontractor sterk afhankelijk van de algemene evolutie bij haar klanten.
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Belangrijkste gebeurtenissen in 2017
Per einde augustus 2017 is de Chief Operations Officer, de heer Florimond Peersman, met pensioen
gegaan. De heer Peersman was de laatste decennia als operationeel directeur nauw betrokken bij de
groei van Connect Group in Oost-Europa. De Heer Peersman werd tevens tijdelijk aangesteld als CEO in
de periode maart 2015 tot mei 2016. De Raad van bestuur dankt de heer Peersman voor zijn jarenlange
inzet voor het bedrijf. De heren Diëgo Verhaeghe en Pierre Hick hebben intussen gezamenlijk de taken
met betrekking tot de operationele leiding van Connect Group op zich genomen.
Wegens het succes van de strategie van Connect Group in de afgelopen twee jaar moet het bedrijf zijn
productiegebied in Roemenië uitbreiden, samen met de groei van het personeelsbestand om aan de
vraag en verwachtingen van de klant te voldoen. Met deze uitbreiding blijft Connect Group een van de
hoofdleveranciers voor EMS-producten in Europa. De fabriek in Oradea zal worden uitgebreid met meer
dan 7.000 m² aan nieuwe kantoren en productievloeren. De oplevering van het nieuwe gebouw is
voorzien medio 2018. Deze investering verhoogt het productievloeroppervlak in Roemenië met 35%.
De aandeelhoudersstructuur ziet er per eind december 2017 en eind 2016 als volgt uit :
Naam aandeelhouder

Huub Baren (**)
Overige onder de meldingsdrempel
Totaal

Aantal
gedeclareerd
(*) 2017
22.055.241
4.698.821
26.754.062

% 2017

82,44 %
17,56 %
100 %

Aantal
gedeclareerd
(*) 2016
21.405.546
5.348.516
26.754.062

% 2016

80,01 %
19,99 %
100 %

(*) Aandeelhouders die 3 % of meer aanhouden zijn verplicht om hun belangen bekend te maken
(**) + vennootschappen gecontroleerd door Huub Baren

Belangrijkste gebeurtenissen na afsluiten van het boekjaar
Per 26 januari 2018 heeft de Raad van Bestuur beslist om in onderling overleg met de heer Hugo Ciroux,
Chief Financial Officer, de samenwerking tussen beide partijen te beëindigen. Connect Group heeft aan
de CFO een beëindigingsvergoeding betaald in lijn met de remuneratie 2017.
De heer Arnaud Devooght, controller van Connect Group zal de taken van CFO ad interim op zich
nemen.
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Jaarresultaten Connect Group 2017
De commissaris heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen
betekenisvolle correcties hebben aan het licht gebracht die in de boekhoudkundige informatie,
opgenomen in deze persmededeling, zouden moeten doorgevoerd worden. De commissaris neemt zich
voor om, tenzij de omstandigheden zouden wijzigen, een verklaring zonder voorbehoud uit te geven.

Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening voor de periodes eindigend op 31 december
2017 en 31 december 2016
SEM 2
2017

SEM 2
%
2016

Omzet
Kost van de verkopen
Bruto marge
Kosten van onderzoek en ontwikkeling
Algemene en administratieve kosten
Verkoopkosten
Overige bedrijfsopbrengsten
Overige bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat voor
herstructureringskosten
Herstructureringskosten
Bedrijfsresultaat
Financiële opbrengsten
Financiële kosten
Resultaat voor belastingen
Belastingen
Netto Resultaat
Toe te rekenen aan
Groep
Derden

65.522
(57.878)
7.644
(651)
(2.661)
(2.259)
142
(39)

100 54.793
(88,1) (48.206)
11,9 6.587
(1,0) (572)
(4,1) (2.337)
(3,4) (1.880)
0,2
623
(0,1) (948)

1.778

996

2.025

1.161

Gewone winst / (verlies) per aandeel
Verwaterde winst / (verlies) per aandeel

0,07
0,07

0,04
0,04

0,08
0,08

0,04
0,04

(in 000 Euro)
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Jaar
2016

%

100,0 124.950 100,0 116.809
(87,9) (111.246) (89,0) (102.848)
12,1
13.704 11,0 13.961
(1,0) (1.318) (1,1) (1.280)
(4,3) (5.243) (4,2) (5.129)
(3,4) (4.589) (3,7) (4.064)
1,1
176
0,1
670
(1,8)
(29)
(952)

100,0
(88,1)
11,9
(1,1)
(4,4)
(3,5)
0,6
(0,8)

%

Jaar
2017

%

2.177

3,3

1.473

2,7

2.702

2,2

3.206

2,7

(104)
2.073
188
(479)
1.778
(3)
1.778

(0,2)
3,2
0,3
(0,7)
2,7
2,8

7
1.480
103
(582)
1.001
(5)
996

2,7
0,2
(1,1)
1,8
1,8

(104)
2.598
403
(970)
2.030
(5)
2.025

(0,1)
2,1
0,3
(0,8)
1,6
1,6

(1.148)
2.058
258
(1.148)
1.168
(7)
1.161

(0,9)
1,8
0,2
(0,9)
1,0
1,0
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Verkorte geconsolideerde staat van het totaal resultaat

(in 000 Euro)
Winst/verlies
Andere elementen van het totaal resultaat
Elementen die nadien niet worden geherklasseerd naar winst/verlies
Elementen die nadien kunnen geherklasseerd worden naar winst/verlies
Totaal resultaat
Totaal resultaat toewijsbaar aan:
Aandeel van de moedermaatschappij
Belang van derden
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2016

2.025

1.161

2.025

1.161

2.025
-

1.161
-
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Verkorte geconsolideerde balans per 31 december 2017 en 31 december 2016
(in 000 Euro)
Activa
Vlottende activa:
Kas en kasequivalenten
Handelsvorderingen
Overige vorderingen
Voorraden
Overige vlottende activa
Totaal vlottende activa
Vaste activa:
Overige lange termijn vorderingen
Uitgestelde belastingen
Materiële vaste activa
Immateriële vaste activa
Goodwill
Totaal vaste activa
TOTAAL ACTIVA
Passiva en eigen vermogen
Schulden op korte termijn:
Financiële schulden
Financiële schulden op meer dan 1 jaar die binnen het jaar
vervallen
Handelsschulden
Toegerekende kosten, over te dragen opbrengsten en
schulden mbt. bezoldingen
Voorzieningen
Overige schulden
Totaal schulden op korte termijn
Schulden op lange termijn:
Financiële schulden op meer dan 1 jaar
Voorzieningen
Totaal schulden op lange termijn
Eigen vermogen
Kapitaal
Wettelijke reserve
Uitgifte premies
Overgedragen resultaat
Gecumuleerde omrekeningsverschillen
Eigen vermogen van de moedermaatschappij – deel van de groep
Totaal eigen vermogen
TOTAAL PASSIVA EN EIGEN VERMOGEN
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31 december 2017

31 december 2016

200
26.334
1.058
36.019
5
63.616

166
19.055
2.274
28.428
95
50.018

1.500
7.263
162
8.925
72.541

132
1.500
8.018
216
9.866
59.884

17.032

11.679

2.476

641

19.609

14.922

6.767

7.327

1.095
1.950
48.929

1.492
1.241
37.302

458
601
1.059

2.054
2.054

1.659
43
45.767
(24.983)
67
22.553
22.553
72.541

1.659
43
45.767
(27.009)
67
20.528
20.528
59.884
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(in 000 Euro)
31/12/2015
Netto resultaat
Kapitaalverhoging
Andere elementen
van het totaal
resultaat
31/12/2016

(in 000 Euro)
31/12/2016
Netto resultaat
Andere elementen
van het totaal
resultaat
31/12/2017

Aantal
aandelen

Kapitaal

Wettelijke
reserve

Uitgifte
premie
42.091
3.677

Overgedragen
resultaat
(28.170)
1.161
-

Cumulatieve
omrekeningsverschilen
67
-

Aandeel van
de moedermaatschappij
14.669
1.161
4.698

10.290.024
16.464.038

638
1.021

43
-

-

-

-

-

-

-

-

26.754.062

1.659

43

45.768

(27.009)

67

20.528

Aantal
aandelen

Kapitaal

Wettelijke
reserve

Uitgifte
premie

26.754.062
-

1.659
-

43
-

45.768
-

Overgedragen
resultaat
(27.009)
2.025

Cumulatieve
omrekeningsverschilen
67
-

Aandeel van
de moedermaatschappij
20.528
2.025

-

-

-

-

-

-

-

26.754.062

1.659

43

45.768

(24.984)

67

22.553
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Verkorte geconsolideerde kasstroomtabel voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 en
31 december 2016

(in 000 Euro)
Bedrijfswinst/(verlies)
Correctie voor:
Waardeverminderingen voor dubieuze debiteuren en verouderde stock
Afschrijvingen en waardeverminderingen
Voorzieningen
Meerwaarde verkoop vast activa
Kasstroom vóór wijziging in bedrijfskapitaal
Voorraden
Handelsvorderingen
Handelsschulden
Toegerekende kosten, over te dragen opbrengsten, belastingen en sociale
schulden
Overige vlottende activa
Overige schulden
Kasstromen van operationele activiteiten
Belastingen
Wisselkoersverschillen
Financiële kosten
Intrestlasten
Overige
Netto kasstromen van (gebruikt in) operationele activiteiten
Kasstromen van investeringsactiviteiten
Investeringen in immateriële vaste activa
Investeringen in materiële vaste activa
Ontvangen intresten
Ontvangsten verkoop vaste activa
Kasstromen uit (gebruikt in) investeringsactiviteiten
Kasstromen van financieringsactiviteiten
Terugbetaling financiële schuld
Opname financiële schuld
Ontvangsten kapitaalverhoging
Betaling kosten naar aanleiding van kapitaalverhoging
Kasstromen uit ( gebruikt in ) financieringsactiviteiten
Toename/(afname) in kas en kasequivalenten en geldbeleggingen
Kas en kasequivalenten en geldbeleggingen aan het begin van de periode
Kas en kasequivalenten en geldbeleggingen aan het einde van de periode
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2017

2016

2.598

2.058

(849)
2.360
204
(51)
4.261
(6.908)
(7.112)
4.688

(85)
2.566
640
(305)
4.874
(1.665)
(1.190)
(801)

940

1.552

(64)
709
(3.485)
(5)
80
(171)
(501)
25
(4.058)

(666)
322
2.425
(7)
(55)
(173)
(706)
30
1.515

(73)
(1.516)
0
89
(1.500)

(19)
(975)
13
926
(55)

(1.634)
7.227
5.592
34
166
200

(6.645)
4.939
(241)
(1.947)
(488)
653
166
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Connect Group NV
Industriestraat 4
1910 Kampenhout - België
Tel:
+32 (0) 16 60 61 71
Fax:
+32 (0) 16 60 78 82

Toelichting bij de verkorte geconsolideerde financiële staten
Informatie over de onderneming
Connect Group
Connect Group is een toonaangevende en gecertificeerde leverancier van technologie, samenbouw van
totale systemen, PCB- en kabelassemblage voor de professionele industrie. Connect Group ontwikkelt
producten op basis van specificaties van de gebruiker, en ondersteunt de ontwikkeling van producten
vanaf de conceptfase met optimale resultaten op het gebied van productie, prijs en kwaliteit.
Tot de referenties van Connect Group behoren oa. ondernemingen zoals Alstom, Atlas Copco, Esterline,
Faiveley, Grammer, Nedap, Punch Powertrain, Sensata en Transics. Het bedrijf stelt vandaag ca. 1.800
mensen te werk over verschillende Europese vestigingen. De aandelen van de onderneming worden
verhandeld op NYSE Euronext Brussels: CONN (www.euronext.com).
Update financiële kalender
Algemene Vergadering 2018

Investor Relations
Jeroen Tuik
Arnaud Devooght

24 april 2018

CEO
CFO (a.i.)

Connect Group
Industriestraat 4
1910 Kampenhout
Tel: +32 (0)16 61 87 78
www.connectgroup.com
ir@connectgroup.com

Persbericht: Halfjaar- en jaarresultaten 2017
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