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Halfjaarlijks financieel verslag 2010
Halfjaargegevens:
Omzet van 62,8 miljoen Euro (63,2 miljoen Euro in 2009 van de voortgezette activiteit contract
manufacturing).
Verlies van de voortgezette activiteit was 2,6 mio Euro ten opzichte van 0,8 mio in 2009.
Netto verlies van 1,6 miljoen Euro van de volledige groep (3,7 miljoen Euro verlies in 2009 van
de volledige groep.

Kwartaalggevens:
Omzet van 30,6 miljoen Euro (29,7 miljoen Euro in 2009 van de voortgezette activiteit contract
manufacturing).
Verlies van de voortgezette activiteit was 1,9 mio Euro ten opzichte van 0,4 mio Euro in 2009.
de
Netto verlies van 0,8 miljoen Euro van de volledige groep (2,3 miljoen Euro verlies in het 2
kwartaal 2009 van de volledige groep).

Managementbespreking en -analyse van de resultaten
Connect Group NV (Euronext Brussel: CONN) meldt voor het eerste halfjaar 2010 een omzet van 62,8
miljoen Euro van de voortgezette activiteit contract manufacturing en het bedrijfsresultaat voortgezette
activiteit was 1,06 miljoen Euro negatief. Dit resultaat is in belangrijke mate het gevolg van vertraagde
omzet wegens de tekorten van componenten in de markt en inefficiënties in productie gecreëerd door
dezelfde tekorten.
De totale netto financiële kosten bedroegen 1,609 miljoen Euro (1,038 miljoen Euro in 2009). Deze
verslechtering is het gevolg van de wijziging in de dollarkoers, de Roemeense Lei en de Tsjechische
Kroon die allen een negatieve impact hadden op de financiële kosten.
Het netto resultaat van de voortgezette activiteit bedroeg aldus 2,684 miljoen Euro verlies over de
periode tegen 0,812 miljoen Euro verlies vorig jaar voor dezelfde periode.
Het netto resultaat van de groep werd positief beïnvloed door een opbrengst van 1,096 miljoen Euro
van de beëindigde activiteit. In 2009 werd bij het afstoten van de automatiseringsactiviteit (de
beëindigde activiteit) een provisie opgesteld voor een belangrijke vordering op een
automatiseringsklant waarvan na de verkoop het risico bij de Connect groep bleef. In juni 2010 is toch
volledige betaling ontvangen van deze vordering waardoor de opgezette waardevermindering niet
meer nodig is. De resultatenrekening van de beëindigde activiteit voor de eerste 6 maanden van 2010
bevat netto verder geen operationele resultaten aangezien alle operaties van 1 januari tot 3 maart
2010 voor rekening van de koper zijn uitgevoerd. In 2009 boekte de beëindigde activiteit automation
voor de 6 maand periode nog een operationeel verlies van 2,9 mio Euro .
Het netto resultaat groep voor het eerste halfjaar was een verlies van 1,588 miljoen Euro ten opzichte
van 3,725 miljoen Euro verlies in 2009.
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Het orderboek op het einde van het tweede kwartaal 2010 steeg naar 66 miljoen Euro tegen 55
miljoen Euro op het einde van 2009, wat een toename is van 20 procent.
de

ste

Het 2 kwartaal 2010 bevestigde echter spijtig genoeg ook wat we reeds in het 1 kwartaal hadden
waargenomen en gemeld. De druk in de componentenmarkt is nog verder toegenomen en heeft ook
de
na het eerste kwartaal ook in het 2 kwartaal een heel belangrijke invloed op de resultaten.
Aan de top lijn (omzet) zien we dat de toegenomen orderboek we er niet in slagen deze uit te leveren
wegens het ontbreken van een aantal componenten. Wij schatten dat indien er geen componenten
tekorten in de markt waren geweest we tussen 4 tot 5 miljoen Euro meer omzet hadden kunnen
realiseren met dezelfde mensen die we vandaag aan boord hebben. Met een gemiddeld
materiaalpercentage van 70 procent zouden onze resultaten alleen door dit feit al met 1,2 tot 1,5
miljoen beter zijn geweest in de eerste jaarhelft.
Het tekort aan componenten heeft ook zijn invloed op de prijs van componenten. Tevens worden om
alle leverachterstanden te beperken componenten gekocht via brokers aan verhoogde prijzen die niet
altijd doorgerekend kunnen worden aan de klanten. Wij schatten de impact van beide op ongeveer 0,5
miljoen Euro tijdens de eerste 6 maanden van dit jaar.
Als derde punt heeft het tekort van deze componenten een invloed op de efficiëntie van de productie.
Productieorders dienen onderbroken te worden wegens tekorten en later opnieuw opgestart wat
aanleiding geeft tot extra productiestilstanden en extra manipulaties om dit alles te realiseren,
waardoor we ondanks de lager dan verwachte output geen personeelsbesparing konden doorvoeren.
Deze 3 elementen zijn de belangrijkste oorzaken dat de kostprijs van de verkopen aanzienlijk hoger is
(90 procent) dan vorig jaar (88 procent).
Tengevolge van het tekort van enkele componenten is ook de voorraad van de andere componenten
toegenomen. Aangezien productie pas opgestart kan worden nadat alle componenten aanwezig zijn
geeft het ontbreken van slechts 1 component (op een gemiddelde van 200 tot 250 per board) al
aanleiding tot het niet kunnen produceren waardoor alle andere componenten langer op stock blijven
liggen. Hierdoor is onze stock 3 tot 4 miljoen te hoog wat aanleiding geeft tot extra financiering.
Sinds meerdere maanden worden met onze klanten acties ondernomen om kritische componenten
vervroegd te kunnen bestellen. Dit houdt in het verkrijgen van betere en langere forecastperiodes
zodat wij bij onze leveranciers vroeger bestellingen kunnen plaatsten. Wij verwachten dat vanaf het
de
4 kwartaal het componentenbeschikbaarheidsprobleem grotendeels onder controle zal zijn.
De toename in handelsvorderingen is het gevolg van enerzijds het contractueel verhogen van de
betaalvoorwaarden van 30 naar 60 dagen bij een belangrijke klant (impact op de vorderingen meer
dan 4 mio Euro) en anderzijds het niet respecteren van de betaalcondities door een klant (impact 3
mio Euro). Met deze klant zijn afspraken gemaakt om de vordering terug te herleiden tot de normale
betaalcondities. Er werden nog geen provisies geboekt voor deze vordering aangezien afspraken
gemaakt zijn met deze klant en de vordering nog niet als verloren wordt beschouwd.
De investering in het nieuwe softwarepakket SAP ten belope van 2 mio was in de balans eind 2009
opgenomen onder de rubriek “werken in uitvoering” onder de materiële vaste activa aangezien nog
geen oplevering was gebeurd. Begin 2010 werd het pakket in gebruik genomen en werd de
investering opgenomen onder de immateriële vaste activa
De analyse van de risicobeheersing is te vinden in het jaarverslag en is beschikbaar op het internet
(www.connectgroup.com).
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Belangrijkste risico’s voor de groep op dit ogenblik zijn:
1. Beschikbaarheid van componenten die aanleiding geven tot vertraging van omzet. Indien de
beschikbaarheid van componenten even problematisch blijft als in de eerste jaarhelft zal de
omzet vertraging oplopen.
2. Muntrisico:
• de groep koopt voor een deel componenten in dollars/ yen waarvan het
wisselkoersrisico slechts gedeeltelijk afgedekt is in de verkoopprijs.
• Productie gebeurt gedeeltelijk in Roemenië en Tsjechië: sterke schommelingen van
deze munten ten opzichte van de Euro kunnen een invloed op de kost hebben.
• Aangezien geen exacte timing van de vreemde muntbehoeften kan gemaakt worden
heeft de groep geen indekking van vreemde munten.
3. De groep heeft een kredietovereenkomst met zijn bankiers. Indien de opgelegde
kredietvoorwaarden op 31 december 2010 niet gehaald zouden worden kunnen de bankiers
de kredietovereenkomst stopzetten of de voorwaarden verstrengen.
4. De groep heeft een belangrijke vordering van 3 mio Euro op een klant die op dit ogenblik de
betaalvoorwaarden niet respecteert. Indien deze klant ondanks de nieuw gemaakte afspraken
niet tot betaling zou overgaan zal de groep een minwaarde van 3 mio op deze vordering
moeten boeken.
Er hebben zich geen materiële gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan.

Belangrijkste gebeurtenissen tijdens de eerste jaarhelft
Op 2 maart 2010 werd de verkoop van de automatiseringsactiviteit aan de vroegere oprichters Huub
Baren en Vladimir Dobosch definitief afgesloten.
Voor de vergelijkbaarheid werden de cijfers van 2009 herwerkt en wordt de automatiseringsactiviteit
getoond als beëindigde activiteit in de overzichten.
Op 27 april 2010 heeft de Buitengewone Algemene Vergadering een achtergestelde converteerbare
obligatielening van 5 miljoen Euro goedgekeurd onder de volgende voorwaarden: opheffing van het
algemene voorkeurrecht, een minimale inleg van 50.000 Euro, een looptijd van 6 jaar, een interestvoet
van 6 procent halfjaarlijks betaalbaar en tweemaal per jaar (na bekendmaking jaar-, en halfjaarcijfers)
conversiemogelijkheid. De obligaties zullen geconverteerd kunnen worden aan de laagste van
volgende twee bedragen: (i) 70% van de gemiddelde hoogste onafhankelijke biedprijs voor een
aandeel Connect Group, in het centraal orderboek van Euronext, over de laatste 30 verhandeldagen
voorafgaand aan de dag van de uitoefening en (ii) 2 Euro.
Door de uitgifte van deze achtergestelde lening met warranten voor een bedrag van 5.000.000 Euro
verbetert de Connect Group in belangrijke mate haar financiële draagkracht. Deze verbetering van het
eigen vermogen en kaspositie was nodig na het afstoten van de automatiseringsactiviteit eind 2009.
Op 21 juni 2010 kondigde Connect Group NV een vereenvoudiging van haar bestaande
groepstructuur aan. Na het afstoten van de automatiseringsactiviteit begin 2010, heeft het
management een analyse uitgevoerd van de overblijvende operationele en juridische structuur van de
groep en geconcludeerd dat een vereenvoudiging aangewezen is.
De Connect Group bestaat uit negen vennootschappen waarvan vijf gevestigd in België en vier in het
buitenland (Duitsland, Roemenie, Nederland,Tsjechie). De reorganisatie betreft de vijf Belgische
vennootschappen die herleid zullen worden tot twee.
De bestukkingsvestiging in Ieper (Connectronics NV) zal gefuseerd worden in Connect Group NV
(holdingbedrijf van de groep en bestukkingsactiviteit in Poperinge). De managementvennootschap
Connect Systems International NV zal gefuseerd worden in Connect Systems NV (de kabelactiviteit in
België) en de vennootschap Connect Systems Holding NV die enkel participaties binnen de groep
aanhoudt, zal vereffend worden.
de
Deze vereenvoudiging start in de 2 jaarhelft 2010 en verloopt in verschillende stappen.
Op 9 augustus 2010 is de eerste stap uitgevoerd en werden de vennootschappen Connectronics NV
en Connect Group NV gefuseerd.
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1.

Halfjaar resultaten Connect Group 2010

Deze verkorte tussentijdse geconsolideerde financiële staten samen met de toelichtingen afgesloten
op 30 juni 2010 werden niet geauditeerd.

1.1

Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening per 30 juni 2010 en 30 juni
2009
(in 000 Euro)

Q2
2010

Q2
2009
Herwerkt *

SEM1
2010

SEM1
2009
Herwerkt *

Voortgezette activiteit
Omzet

30.662

Kost van de verkopen
Bruto-marge

100

-27.983 -91,3

29.703

100

-26.373 -88,8

62.822

100

-56.717 -90,3

63.232

100

-55.659 -88,0

2.679

8,7

3.330

11,2

6.105

9,7

7.573

12,0

-323

-1,1

-304

-1,0

-652

-1,0

-641

-1,1

Algemene en Administratieve kosten

-1.604

-5,2

-1.543

-5,2

-3.135

-5,0

-3.256

-5,1

Verkoopkosten

-1.663

-5,4

-1.716

-5,8

-3.371

-5,4

-3.488

-5,5

Overige bedrijfsopbrengsten

8

0,1

18

0,1

7

0,1

66

0,1

Overige bedrijfskosten

0

0,0

-2

0,0

-17

-0,1

-13

0,0

-903

-2,9

-217

-0,7

-1.063

-1,7

241

0,4

4

0,0

311

1,0

16

0,0

384

0,6

-1.027 -3,43

-512

-1,7

-1.625

-2,6

-1.422

-2,3

-1.926

-6,3

-418

-1,4

-2.672

-4,3

-797

-1,3

-6

0,0

-14

0,0

-12

0,0

-15

0,0

-1.932

-6,3

-432

-1,4

-2.684

-4,3

-812

-1,3

1.096

3,6

-1.845

-6,2

1.096

1,8

-2.913

-4,6

-836

-2,7

-2.277

-7,7

-1.588

-2,5

-3.725

-5,9

-836

-2,7

-2.277

-7,7

-1.588

-2,5

-3.725

-5,9

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

Bedrijfsresultaat
Financiële opbrengsten
Financiële kosten
Resultaat voor belastingen
Belastingen
Winst / (verlies) van de voorgezette activiteit
Beëindigde activiteit
Winst / (verlies) van de beëindigde activiteit
Netto Resultaat
Toe te rekenen aan:
Groep
Derden
Winst per aandeel
Aantal aandelen : 6.934.424
Gewone winst / (verlies) per aandeel uit
voortgezette activiteiten
Verwaterde winst / (verlies) per aandeel uit
voortgezette activiteiten
Winst / (verlies) per aandeel uit voortgezette en
beëindigde activiteiten
Verwaterde winst / (verlies) per aandeel uit
voortgezette en beëindigde activiteiten

(1)

-0,28

-0,06

-0,39

-0,12

-0,28

-0,06

-0,39

-0,12

-0,12

-0,33

-0,23

-0,54

-0,12

-0,33

-0,23

-0,54

De resultatenrekening 2009 werd omwille van de beëindigde automatiseringsactiviteit voor
vergelijkingsdoeleinden herwerkt.
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Verkorte geconsolideerde staat van het totaal resultaat

(in ooo Euro)

SEM 1 2010

SEM1 2009

-1.588

-3.725

-42

250

Totaal resultaat

-1631

-3.475

Totaal resultaat toewijsbaar aan:
Aandeel van de moedermaatschappij
Belang van derden

-1.631
0

-3.475
0

Winst / (verlies)
Andere elementen van het totaal resultaat
Translatieverschillen wisselkoersen buitenlandse activiteiten
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1.2

Verkorte geconsolideerde balans per 30 juni 2010 en 31 december 2009

(in 000 Euro)
Activa
Vlottende activa:
Liquide middelen
Handelsvorderingen
Overige vorderingen
Voorraden
Overige vlottende activa
Activa geclassificeerd als aangehouden voor verkoop
Totaal vlottende activa
Vaste activa:
Overige vorderingen
Uitgestelde belastingen - activa
Materiële vaste activa
Immateriële vaste activa
Goodwill
Totaal vaste activa
TOTAAL ACTIVA
Verplichtingen 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
Winstbelastingen
Voorzieningen
Overige schulden
Schulden verbonden met activa geclassificeerd als aangehouden voor verkoop
Totaal schulden op korte termijn
Schulden op lange termijn:
Financiële schulden op meer dan 1 jaar
Uitgestelde belastingen – passiva
Totaal schulden op lange termijn
Eigen vermogen
Kapitaal
Wettelijke reserve
Uitgiftepremies
Overgedragen resultaat
Winst / (verlies ) van de periode
Gecumuleerde omrekeningsverschillen
Eigen vermogen van de moedermaatschappij – deel van de groep
Belang van derden
Totaal eigen vermogen
TOTAAL VERPLICHTINGEN EN EIGEN VERMOGEN

30 juni 2010

31 december 2009

803
29.449
224
34.376
421
0
65.273

128
20.195
376
29.540
191
26.919*
77.349

1.500
1.500
13.059
2.753
4.649
23.461
88.734

1.500
16.039
816
4.649
23.004
100.353

21.313
1.827
26.918

25.024
1.109
22.323

7.347

6.148

313
3
0
57.721

638*
7
27.036*
82.285

16.955
16.955

2.379
2.379

430
43
37.214
-22.265
-1.589
225
14.058
14.058
88.734

430
43
37.214
4.172
-26.437
267
15.689
15.689
100.353

* In het kader van de correcte toepassing van IFRS 5 is de presentatie van de cijfers 2009 aangepast (zie
toelichting 2.5 Wijziging presentatie verkorte geconsolideerde balans 2009).
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1.3

(in 000 Euro)
31/12/2009

Verkorte geconsolideerde eigen vermogensmutatietabel

Aantal
aandelen
6.934.424

Kapitaal

430

Wettelijke
reserve
43

Uitgifte
premie

OvergedraCumulatieve
Aandeel van
Aandeel Totaal
gen
omrekenings
de moederderden
resultaat
-verschillen maatschappij
37.214
-22.265
267
15.689
- 15.689

Netto resultaat
Andere elementen
van het totaal
resultaat
Totaal resultaat
30/06/2010

(in 000 Euro)
31/12/2008

-1.589

6.934.424

430

43

37.214

Aantal
aandelen

Kapitaal

Wettelijke
reserve

Uitgifte
premie

6.934.424

430

43

-1.589

-42

-42

-42

225

14.058

-3.725
251

6.934.424

430

43

-

14.058

OvergedraCumulatieve
Aandeel van
Aandeel Totaal
gen
omrekenings
de moederderden
resultaat
-verschilen maatschappij
37.214
4.172
251
42.111
557 42.668

Netto resultaat
Andere elementen
van het totaal
resultaat
Afboeken
minderheidsbelang
naar beëindigde
activiteit
Totaal resultaat
30/06/2009

-23.854

-1.589

37.214

447

501

-3.725

-3.725

251

251

38.636
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1.4

Verkorte geconsolideerde kasstroomtabel voor de periode van 1 januari 2010
tot 30 juni 2010 en 1 januari 2009 tot 30 juni 2009
(in 000 Euro)

Bedrijfswinst/(verlies)
Correctie voor:
Afschrijving consolidatieverschillen
Waardeverminderingen voor dubieuze debiteuren en verouderde stock
Afschrijvingen en waardeverminderingen
Voorzieningen
Kasstroom vóór wijziging in bedrijfskapitaal
Voorraden
Handelsvorderingen
Handelsschulden
Toegerekende kosten, over te dragen opbrengsten, belastingen en sociale schulden

SEM 1 2010

SEM 1 2009

-1.063

241

-

-

-268

200

2.009
-325

2.056
-176

353

2.321

-4.791
-9.032

4.406
6.451

4.528
1.199

-4.637
705

2

0

-196
64

-213
2

-7.873

9.035

Belastingen
Wisselkoersverschillen

-12
-799

-15
-120

Intresten/Financiële kosten
Overige

-825
-42

-935
250

-9.551

8.215

-151

-104

-816
-

-2.995
-

16

15

-951

-3.084

Overige vorderingen
Overige vlottende activa
Overige schulden
Kasstromen van operationele activiteiten

Netto kasstromen uit (gebruikt in) operationele activiteiten van de voortgezette activiteit
Kasstromen van investeringsactiviteiten
Investeringen in immateriële vaste activa
Investeringen in materiële vaste activa
Opbrengst/verlies van verkoop materiële vaste activa
Ontvangen intresten
Kasstromen uit (gebruikt in) investeringsactiviteiten van de voortgezette activiteit

-10.502

5.131

-404

-3.669

-

-232

-404

-3.901

Toename/(afname) in lange termijn schuld
Toename/(afname) in korte termijn gedeelte van lange termijn schuld

14.576
718

166
2.513

Toename/(afname) in bankschulden

-3.711

-3.960

Kasstromen uit financieringsactiviteiten

11.583

-1.281

-2

3

Kasstromen uit (gebruikt in) van de voortgezette activiteit
Kasstromen met betrekking tot operaties van de beëindigde activiteit
Kasstromen met betrekking tot investeringen van de beëindigde activiteit
Totale kasstromen met betrekking tot operaties en investeringen van de beëindigde
activiteit
Kasstromen van financieringsactiviteiten

Wijzigingen in omrekeningsverschillen
Toename/(afname) in liquide middelen en geldbeleggingen

675

-48

Liquide middelen en geldbeleggingen aan het begin van de periode

128

515

Liquide middelen en geldbeleggingen aan het einde van de periode

803

467

De kasstroomtabel per 30.06.2009 werd herwerkt teneinde rekening te houden met de herclassificatie
van de automatiseringsactiviteit als beëindigde activiteit.
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2.

Toelichting bij de verkorte tussentijdse geconsolideerde financiële
staten

2.1

Informatie over de onderneming

Connect Group
Connect Group biedt kostenefficiënte, kwalitatief hoogstaande productiediensten aan voor de
professionele industrie. De activiteiten omvatten de productie van kabels en kabelbomen, het
assembleren en testen van PCB’s, de productie van halffabrikaten en de assemblage van het
eindproduct.
Tot de referenties van Connect Group behoren ondernemingen zoals Alstom, ASML, Atlas Copco,
Atos, Barco en Philips.
Het bedrijf stelt vandaag ca. 1.700 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
Bekendmaking jaarresultaten 2010:
Bekendmaking resultaten halfjaar 2011:
Investor Relations
Luc Switten
Hugo Ciroux

17 februari 2011
11 augustus 2011

CEO
CFO

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

2.2

Conformiteitsverklaring

Deze verkorte tussentijdse geconsolideerde financiële staten samen met deze toelichtingen
afgesloten op 30 juni 2010 werden niet geauditeerd.
De verkorte tussentijdse geconsolideerde financiële staten voor de zes maanden afgesloten op 30 juni
2010 omvatten de financiële staten van de onderneming en haar dochterondernemingen (verder
samen de “Groep” genoemd).
De verkorte tussentijdse geconsolideerde financiële staten werden voorbereid in overeenstemming
met IAS 34 “Tussentijdse Financiële Verslaggeving” zoals aangenomen door de Europese Unie. Deze
staten bevatten niet alle informatie nodig voor een volledige jaarrekening en dienen daarom gelezen
te worden samen met de geconsolideerde jaarrekening voor de verslagperiode afgesloten op 31
december 2009, zoals gepubliceerd in het Jaarverslag aan de aandeelhouders over het boekjaar
2009.
Deze verkorte tussentijdse geconsolideerde financiële staten werden voor publicatie goedgekeurd
door de Raad van Bestuur van 9 augustus 2010.
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2.3

Seizoenaliteit

Seizoengebondenheid is beperkt (tijdens jaarlijkse vakantieperiode (juli-augustus) verlaagde uitlevering).

2.4

Wijzigingen in waarderings- en presentatieregels

De gebruikte boekhoudnormen ter voorbereiding van de verkorte tussentijdse geconsolideerde
financiële staten zijn in overeenstemming met deze gebruikt in de voorbereiding van de
geconsolideerde financiële staten voor de periode eindigend op 31 december 2009.
In vergelijking met het geconsolideerde jaarverslag per 31 december 2009 kwamen volgende nieuwe
Standaarden en Interpretaties van toepassing deze hadden echter geen impact op de financiële
positie en resultaten van de Groep:
⋅

IFRS 3 Bedrijfscombinaties (toepasbaar voor bedrijfscombinaties met overnamedatum op
of na het begin van het eerste boekjaar boekjaren vanaf 1 juli 2009). Deze standaard
vervangt IFRS 3 Bedrijfscombinaties zoals uitgegeven in 2004.

⋅

Verbeteringen aan IFRS (2008-2009) (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2010).

⋅

Aanpassing van IFRS 1 Eerste toepassing van IFRS – Bijkomende vrijstellingen
(toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2010).

⋅

Aanpassing van IFRS 2 Op aandelen gebaseerde betalingen (aanpassingen toepasbaar
voor boekjaren vanaf 1 januari 2010).

⋅

Aanpassing van IAS 27 De geconsolideerde jaarrekening en de enkelvoudige
jaarrekening (aanpassingen toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 juli 2009). Deze
standaard in een aanpassing van IAS 27 De geconsolideerde jaarrekening en de
enkelvoudige jaarrekening (herzien in 2003).

⋅

Aanpassing van IAS 39 Financiële Instrumenten: Opname en waardering – Instrumenten
die in aanmerking komen voor afdekking (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 juli 2009).

⋅

IFRIC 15 Overeenkomsten voor de constructie van vastgoed (toepasbaar voor boekjaren
vanaf 1 januari 2010).

⋅

IFRIC 17 Uitkering van activa in natura aan eigenaars (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1
juli 2009).
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⋅
⋅

2.5

Wijziging presentatie verkorte geconsolideerde balans 2009

In het jaarverslag per 31 december 2009 werden de provisies voor transactiekosten, discontering van
de lange termijn vordering op de aankoper van de activiteit en de provisie voor het mogelijke verlies
gerelateerd tot een verkochte vordering als deel van de activiteit getoond onder de algemene
voorzieningen. Volgens IFRS 5 dienen deze voorzieningen in mindering gebracht te worden van de
netto waarde beëindigde bedrijfsactiviteit geclassificeerd als aangehouden voor verkoop.
Deze presentatiewijziging is doorgevoerd in de balans per 31 december 2009 en wijzigt ook de
presentatie van toelichting 1.3.7.y Afstoten groep activa aangehouden voor verkoop van het
jaarverslag per 31/12/2009 als volgt :
Analyse van het resultaat van het boekjaar van de beëindigde activiteit
2009

Beëindigde activiteit
Verkopen
Andere opbrengsten
Kosten
Verlies voor belasting
Toewijsbare belastingkost
Aandeel derden
Winst/(verlies) waardering naar reële waarde minus verkoopkosten
Winst/(verlies) op verkoop beëindigde activiteit
Toewijsbare belastingkost
Winst(verlies) van het boekjaar van de beëindigde activiteit

56.200.209
1.043.574
(63.806.447)
(6.562.664)
23.003
(333.146)
(16.000.000)
(22.872.807)

2008
66.147.078
1.194.564
(71.414.979)
(4.073.337)
(295.031)
(166.849)
(4.535.217)

Het totale verlies van het jaar zijnde 22.872.807 Euro kan opgesplitst worden in het operationeel
verlies van 2009 namelijk 5. 776.869 Euro, het verlies van de transactie 16.000.000 Euro en de
additionele kosten voor de transactie van 2.177.263 Euro en de recuperatie van het verlies van het
vierde kwartaal ten belope van 1.081.325 Euro dat zoals vastgelegd is in het verkoopscontract
doorgerekend is aan de koper.
2009
Operationele winst/(verlies) van beëindigde activiteit

(22.031.609)

Aanpassingen voor :
Waardevermindering goodwill/negatieve goodwill
Waardeverminderingen voor dubieuze debiteuren en verouderde stock
Afschrijvingen en waardeverminderingen
Voorzieningen
Operationeel resultaat voor wijzigingen bedrijfskapitaal beëindigde activiteit
Wijzigingen bedrijfskapitaal beëindigde activiteit
Kasstroom van operationele activiteiten beëindigde activiteit
Belastingen
Netto financiël kosten
Andere
Netto Kasstroom van/(gebruikt in) operationele activiteiten beëindigde
activiteit

432.000
1.240.195
14.521.027
(5.838.387)
1.316.751
23.003
(531.054)
9.809
(5.019.878)
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Vaste activa aangehouden voor verkoop
De belangrijkste rubrieken van activa en passiva van de beëindigde activiteit per 31/12/2009 zijn de
volgende:

Beëindigde activiteit
Activa
Immateriele vaste activa
Goodwill
Materiele vaste activa
Overige vlottende activa
Voorraden
Handelsvorderingen
Overlopende rekeningen
Liquide middelen
Activa geclassificeerd als aangehouden voor verkoop
Passiva
Overige passive
Voorzieningen
Schulden op lange termijn
Schulden op korte termijn
Financiele schulden
Handelsschulden
Overige schulden
Passiva rechtstreeks gerelateerd tot activa geclassificeerd als aangehouden
voor verkoop
Bijzondere waardevermindering van de business naar netto realisatiewaarde
Netto activa beëindigde activiteit geclassificeerd als aangehouden voor
verkoop

2009
134.815
7.535.539
16.359.598
838.301
2.050.969
26.919.222
890.539
1.777.513
1.089.308
285.349
3.573.000
7.222.863
3.576.249
18.414.821
8.621. 644
(117.243)

Onder IFRS 5 is de netto waarde van de verkochte activiteit aldus gelijk aan een verlies van 117.243
Euro. Het voorheen vermelde bedrag van 2.000.000 Euro in de jaarrekening per 31 december 2009
bevatte enkel de prijs die overeen gekomen was met de koper om te betalen maar hield nog geen
rekening met de verkoopskosten die in de presentatie van de jaarrekening per 31 december 2009
getoond werden onder de algemene voorzieningen.

2.6

Gesegmenteerde informatie

Na het afstoten van de automatiseringsactiviteit bestaat de groep enkel uit de contract manufacturing
activiteit en is er geen verdere segmentering.
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2.7

Lange termijn financiële verplichtingen

De lange termijn financiële schulden zijn toegenomen enerzijds met 10 miljoen Euro ten gevolge van
een akkoord met de bankiers dat 10 miljoen Euro korte termijn schulden omgezet zijn in 10 miljoen
Euro lange termijn schulden terugbetaalbaar lineair op 5 jaar en de uitgifte op
27 april 2010 anderzijds van een achtergestelde converteerbare obligatielening van 5 mio Euro
goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering onder de volgende voorwaarden:
opheffing van het algemene voorkeurrecht, een minimale inleg van 50.000 Euro, een looptijd van 6
jaar, een interestvoet van 6 procent halfjaarlijks betaalbaar en tweemaal per jaar (na bekendmaking
jaar-, en halfjaarcijfers) conversiemogelijkheid. De obligaties zullen geconverteerd kunnen worden aan
de laagste van volgende twee bedragen: (i) 70% van de gemiddelde hoogste onafhankelijke biedprijs
voor een aandeel Connect Group, in het centraal orderboek van Euronext, over de laatste 30
verhandeldagen voorafgaand aan de dag van de uitoefening en (ii) 2 Euro.
Door de uitgifte van deze achtergestelde lening met warranten voor een bedrag van 5.000.000 Euro
verbetert de Connect Group in belangrijke mate haar eigen vermogen en kaspositie. Deze verbetering
van het quasi eigen vermogen was nodig na het afstoten van de automatiseringsactiviteit eind 2009
en wordt gebruikt ter versterking van het werkkapitaal.
Bovenvermelde conversiemogelijkheid kwalificeert als een derivaat onder IAS 39 waarvan de reële
waarde dient berekend te worden op datum van uitgifte van de lening en afgezonderd dient te worden
van de lening en apart dient getoond te worden in de balans als lange termijn derivaatschuld. Bij
daaropvolgende afsluitdata dient deze reële waarde te worden herberekend en eventuele wijzigingen
in reële waarde dienen geboekt te worden als financieel resultaat van de periode. De interestlasten in
de resultatenrekening houden ook rekening met de waarde van het derivaat en zijn hierdoor groter
dan de interestkost van 6 %.
De Raad van Bestuur heeft de reële waarde van het derivaat berekend op uitgiftedatum en op
afsluitingsdatum. Dit resulteerde in een waarde voor het derivaat op 30 juni 2010 van 2.359.564 Euro
en een financiële opbrengst van de periode van 188.934 E uro (niet geboekt). De Raad van Bestuur is
de mening toegedaan dat bij het meten van de reële waarde van het derivaat ook rekening dient
gehouden te worden met de beperkte liquiditeit van het aandeel en van het financieel instrument
teneinde te vermijden dat irreële fluctuaties van het aandeel beneden 2,8 EUR per aandeel aanleiding
zouden kunnen geven tot significante effecten in het financieel resultaat van de groep. De raad van
bestuur verkiest om een vaste verhoogde interest kost in rekening te brengen in de resultatenrekening
zolang de prijs van het aandeel fluctueert beneden dit niveau. Zij heeft de intentie om bij een
eventuele stijging van het aandeel boven 2,8 EUR per aandeel, de reële waarde van het derivaat te
herberekenen op basis van de dan beschikbare informatie en de financiële kosten dan eventueel te
verhogen op basis van deze hogere koersen.

2.8

Beëindigde bedrijfsactiviteiten

Het netto resultaat groep werd positief beïnvloed door een opbrengst van 1,096 miljoen Euro als winst
van de beëindigde activiteit.
In 2009 werd bij het afstoten van de automatiseringsactiviteit (de beëindigde activiteit) een
waardevermindering geboekt op een belangrijke vordering van een automatiseringsklant waarbij het
risico bij Connect Group bleef. In juni 2010 is volledige betaling ontvangen van deze vordering
waardoor deze waardevermindering niet meer nodig is en teruggenomen werd.

2.9

Transacties met verbonden partijen

Er zijn geen belangrijke transacties met verbonden partijen.
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3

Verklaring van de verantwoordelijke personen

De ondergetekenden verklaren dat:
- de verkorte financiële overzichten die zijn opgesteld overeenkomstig de toepasselijke standaarden
voor jaarrekeningen, een getrouw beeld geven van het vermogen, de financiële toestand en de
resultaten van de emittent en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen;
- het tussentijdse verslag een getrouw overzicht geeft van de belangrijke gebeurtenissen en de
belangrijkste transacties met verbonden partijen die zich in de eerste zes maanden van het boekjaar
hebben voorgedaan en het effect daarvan op de verkorte financiële overzichten, alsmede een
beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden voor de resterende maanden van het
boekjaar.
Luc Switten, CEO
Hugo Ciroux, CFO
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