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Persbericht

Connect Group rapporteert jaarresultaten 2012
JAARRESULTATEN :
Omzet van 141,6 miljoen Euro ten opzichte van 148,2 miljoen Euro in 2011.
Netto resultaat van 3.034 k Euro winst ten opzichte van 3.735 k Euro in 2011.
Het orderboek einde boekjaar 2012 was 77 miljoen Euro (70,7 miljoen eind 2011).
Daling financiële schuld van 31 miljoen Euro einde 2011 naar 20 miljoen Euro einde 2012.
Daling van het bedrijfsresultaat van de voortgezette activiteit (voor goodwill afboeking) van 5.030
k Euro winst in 2011 naar een winst van 1.458 k Euro in 2012.
Afboeking van goodwill ten belope van 1.633 k Euro waardoor het netto bedrijfsresultaat
voortgezette bedrijfsactiviteit 175 k Euro verlies wordt.
Eenmalige opbrengst van de beëindigde activiteit van 4.500 k Euro als resultaat van de finale
afhandeling van de verkoop van de automatiseringsactiviteit eind 2009.
RESULTATEN 2E JAARHELFT :
Omzet van 61,7 miljoen Euro ten opzichte van 65,7 miljoen Euro in 2011.
Netto resultaat van 1.162 k Euro winst ten opzichte van 1.511 k Euro winst in 2011.
Bedrijfsresultaat (voor goodwill afboeking) van 1.289 k Euro verlies ten opzichte van 2.273 k Euro
winst in 2011.
Afboeking van goodwill ten belope van 1.633 k Euro waardoor het netto bedrijfsresultaat van de
voortgezette activiteit 2e jaarhelft 2.922 k Euro verlies wordt.
Eenmalige opbrengst van de beëindigde activiteit van 4.500 k Euro als resultaat van de finale
afhandeling van de verkoop van de automatiseringsactiviteit eind 2009.

Managementbespreking en -analyse van de resultaten
Luc Switten (CEO) : Na een goed 2011 kondigde 2012 zich relatief positief aan. Orderboek op het
einde van het jaar 2011 was meer dan 70 miljoen en door de overname van de Halin groep op het
einde van 2011 was een duidelijk plan voor de Nederlandse markt vastgelegd. De algemene
economische situatie was wat terughoudender maar leek onder controle. De eerste 6 maanden van
2012 waren dan ook naar verwachting. Tijdens de start van de zomer werd echter duidelijk dat de
algemene vrees voor economische achteruitgang meer en meer een effectieve invloed kreeg op de
economie en op het gedrag van de klanten. Enerzijds werden nog steeds orders geplaatst, anderzijds
werd veelvuldig gevraagd om de uitlevering te verlaten. Deze tweespalt heeft een nefaste invloed op
bedrijfsvoering. Productiecapaciteiten worden initieel gepland op basis van orderboek uitleverprognose, de vertraging van de effectieve gevraagde uitlevering leidt daarna tot ongebruikte
productiecapaciteit en herplanning die beiden een negatief effect hebben op de resultaten. De
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uitleveringen in de laatste 3 maanden van 2012 waren dramatisch laag en hebben dan ook een heel
negatieve impact gehad op de cijfers van de 2e jaarhelft waardoor de positieve resultaten van de
eerste jaarhelft teniet werden gedaan.
Ondanks deze mindere cijfers op jaareinde zien we met vertrouwen 2013 tegemoet om meerdere
redenen:









In 2012 werden meerdere nieuwe klanten gewonnen en het orderboek op het einde van
2012 was met meer dan 77 miljoen goed, wat toelaat te veronderstellen dat 2013 op niveau
kan zijn.
De introductie van ons TIAS-programma (Technology is a Service) in de markt wordt door
onze klanten heel positief onthaald. Klanten zijn vragende partij om meer technologie van
ons af te nemen. We zien dan ook een sterke vraag naar deze dienstverlening en hebben met
enkele klanten reeds een aantal successen geboekt waardoor de klantenbinding versterkt.
We zien eveneens dat nieuwe klanten deze dienstverlening als een extra argument zien om
bij ons te bestellen.
De integratie in Nederland is achter de rug. We zijn er in geslaagd om in minder dan 1 jaar al
onze vestigingen in Nederland te integreren in 1 vestiging op 1 locatie en het
personeelsbestand aan te passen aan de vraag van de markt. Dit zal zeker vanaf 2013
toegevoegde waarde leveren.
Onze focus op specifieke doelmarkten zoals Railway en Healthcare brengt duidelijk
resultaten. We zijn er in geslaagd om met een aantal klanten in deze sectoren lange termijn
afspraken te maken waardoor omzet zelfs na 2013 al vastligt. Dit is nieuw voor ons bedrijf. In
het verleden hadden we maximaal jaarcontracten en orders. Vandaag hebben we contracten
die over meerdere jaren gaan en voor alle duidelijkheid, het orderboek bevat enkel het
gedeelte van de contracten die binnen het jaar uitgeleverd moeten worden.
De balans van de groep verbeterde aanzienlijk. Voorraden en klantenvorderingen waren
onder controle en de financiële schulden daalden van meer dan 31 miljoen Euro naar 20
miljoen Euro.

Samengevat menen we dat ondanks het mindere jaareinde van 2012, Connect Group er sterker voor
staat dan 1 jaar geleden. We zien de lange termijn toekomst van Connect Group dan ook met
vertrouwen tegemoet.
Jaarcijfers
Connect Group NV (Euronext Brussel: CONN) meldt een jaaromzet van 141,6 miljoen Euro ten
opzichte van 148,2 miljoen Euro in 2011 (daling van 4,4 procent). De daling van de omzet speelde
zich voornamelijk af in de 2e jaarhelft en meer specifiek in de maanden november en december van
2012. Alhoewel de orderintake (orderboek van 77 miljoen eind 2012 – 70,7 miljoen einde 2011)
voldoende bleef, beslisten veel klanten om bestelde leveringen te verlaten naar 2013. Het is duidelijk
dat de algemene economische situatie veel bedrijven voorzichtiger maakt en hen ertoe aanzet hun
bestellingen maximaal te verdagen. Alle mogelijke maatregelen werden onmiddellijk genomen om de
kostenstructuur aan te passen aan de verslechterde markt. De personeelsstructuur werd aangepast
en voorraden werden maximaal afgebouwd. Deze structuuraanpassingen brengen initieel extra
kosten met zich mee die op de resultaten 2012 wegen. In 2012 werden voor 989 k Euro
herstructureringskosten betaald.
De bruto marge op verkopen daalde van 13,9 procent naar 11,5 procent ten gevolge van de
productmix. Ten gevolge van de overname van de Halin groep stegen de kosten van onderzoek en
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ontwikkeling, administratie en verkoopskosten. Deze verschillende diensten zijn eind 2012
geïntegreerd zodat verwacht kan worden dat deze kosten in 2013 zullen dalen.
Overige bedrijfskosten bevatten in 2011 een kost van 1.250 k Euro met betrekking tot het afboeken
van een klantenvordering. In 2012 heeft deze klant deelbetalingen gedaan op deze vordering
waardoor voor 550 k Euro terugname van geboekte reserves werden geboekt onder de post ‘Overige
bedrijfsopbrengsten’. Indien deze klant in 2013 verdere deelbetalingen blijft uitvoeren kunnen deze
betalingen aanleiding geven tot verdere terugname van geboekte reserves ten belope van maximaal
1,2 miljoen Euro. Rekening houdend met de specifieke situatie van deze klant heeft de Raad van
Bestuur besloten om enkel terugnames op voorheen gemaakte reserves te boeken op het ogenblik
dat effectief de gelden op rekening ontvangen worden.
Het bedrijfsresultaat van de voortgezette activiteit voor goodwill waardering afboeking verminderde
van een winst van 5.030 k Euro in 2011 naar een winst van 1.458 k Euro in 2012.
De Raad van Bestuur heeft een impairment analyse uitgevoerd voor de ganse groep en heeft
besloten op basis van verschillende waarderingsmodellen om 1.633 k Euro goodwill af te boeken en
ten laste van het resultaat te nemen.
In 2011 werden geen transacties uitgevoerd voor de in 2009 beëindigde automatiseringsactiviteit. In
december 2012 werd een dading gesloten met de kopers van de automatiseringsactiviteit met
betrekking tot hun contractuele verplichting om 50 procent van de gecorrigeerde winst van de
overgenomen activiteit voor de periode 2010 - 2012 aan Connect Group te betalen. Ten gevolge van
deze dading betaalde de koper aan Connect Group op 28 december 2012, 4,5 miljoen Euro als finaal
akkoord voor deze contractuele verplichting en 2 miljoen Euro als betaling voor de uitstaande schuld
aan Connect Group. De 4,5 miljoen Euro werd opgenomen als resultaat van de beëindigde
automatiseringsactiviteit.
Ten gevolge van de lagere interestvoeten en een gemiddeld lagere opname daalde het netto
financiële resultaat van 1.600 k Euro naar 1.290 k Euro in 2012.
In 2011 kreeg de groep gelijk in een belastingsdiscussie waardoor een in het verleden opgezette
belastingsprovisie van 305 k Euro niet meer nodig was. Hierdoor verbeterde het resultaat 2011 met
305 k Euro.
De winst van de voortgezette activiteit voor het jaar 2012 (voor goodwill afboeking) bedroeg aldus
167 k Euro ten opzichte van een winst van 3.735 k Euro in 2011.
Het netto resultaat groep daalde aldus van een winst van 3.735 k Euro naar een winst van 3.034 k
Euro.
2de Jaarhelft
De omzet van de 2de jaarhelft 2012 bleef met 61,7 miljoen Euro beneden de verwachtingen.
Alhoewel de orderintake voldoende was beslisten veel klanten om gevraagde uitleveringen te
vertragen naar 2013. Het is duidelijk dat de algemene economische wereldsituatie veel bedrijven
voorzichtig maakt en hen ertoe aanzet hun bestellingen maximaal te verdagen en voorraadniveaus
laag te houden. Dit heeft een directe invloed gehad op de resultaten van de 2de jaarhelft aangezien
lagere omzet onmiddellijk resulteert in een absolute lagere bruto marge en bedrijfsresultaat.
Het orderboek einde boekjaar 2012 was 77 miljoen Euro (70,7 miljoen eind 2011).
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Balans
De handelsvorderingen eind 2012 daalden van 25,7 miljoen Euro eind 2010 naar 18,8 miljoen Euro.
Deze daling is toe te wijzen aan de lagere omzet van de laatste 2 maanden van 2012 en een goede
inning van de vorderingen op het einde van het jaar.
In 2012 werden verdere acties ondernomen om de voorraden structureel te verlagen. Dit leidde tot
een daling van de voorraad van 34,4 miljoen Euro eind 2011 naar 33,5 miljoen Euro eind 2012.
Aangezien begin 2012 nog voor 4 miljoen Euro voorraden overgenomen werden ten gevolge van de
Halin groep overname is dit een daling van meer dan 10 procent.
In 2012 werden voor 2,5 miljoen Euro nieuwe investeringen (zowel vervangings- als technologieinvesteringen) uitgevoerd. Tevens werden voor 0,7 miljoen materiële activa verworven bij de Halin
overname. Aangezien de jaarlijkse afschrijvingen 3,5 miljoen Euro bedragen daalden de materiële en
immateriële vaste activa van 11,1 miljoen Euro eind 2011 naar 10,7 miljoen Euro eind 2012.
De totale bancaire financieringscapaciteit voor de groep bleef in 2012 ongewijzigd. De groep maakt
gebruik van factoring op haar klantenvorderingen, een korte termijnkredietlijn van 10 miljoen Euro
en een lange termijn kredietlijn (5 jaar) van 10 miljoen Euro (terugbetaalbaar 2 miljoen per jaar - 5
miljoen uitstaand eind 2012) en enkele kleinere overbruggingskredieten aangegaan bij de overname
Halin. De totale financiële schulden daalden van 31,6 miljoen Euro eind 2011 naar 20,9 miljoen Euro
eind 2012 ten gevolge van de finalisatie van de verkoop van de automatiseringsactiviteit (impact 6,5
miljoen Euro) en de verbeterde werkkapitaal situatie.
De handelschulden daalden van 19,8 miljoen Euro naar 16,2 miljoen Euro.
De groep voldoet aan alle bankconvenanten eind 2012.
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 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 op de kost hebben.
 Aangezien geen exacte timing van de vreemde muntbehoeften kan gemaakt worden
heeft de groep geen indekking van vreemde munten.
De groep heeft een kredietovereenkomst met zijn bankiers gekoppeld aan het behalen van
een aantal bankratio’s waaronder solvabiliteit, eigen vermogen en cash flow. De groep heeft
eind 2012 voldaan aan alle bankconvenanten en verwacht ook in 2013 te voldoen aan de
convenanten.
Insolvabiliteit van klanten kan een belangrijke invloed hebben op de resultaten.
Risico van verdagen van orders waardoor tijdelijke onderdekking van kosten kan ontstaan.
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Verwachtingen 2013
Het huidig economisch klimaat maakt het moeilijk om een duidelijk verwachtingspatroon voor 2013
vast te leggen. Connect Group als onderaannemer is sterk afhankelijk van de algemene evolutie van
haar klanten . Enerzijds is Connect Group sterk positief over haar positie bij haar klanten en het
verwerven van nieuwe klanten. Anderzijds zijn de algemene economische vooruitzichten bedrukt en
verwacht men een algemene economische nul groei in 2013.

Belangrijkste gebeurtenissen in 2012
Integratie Halin Groep
Vanaf januari 2012 is de Nederlandse Halin groep voor 100 procent opgenomen in de cijfers van de
Connect groep. Onmiddellijk na de overname startte Connect Group met de integratie van Halin in
Connect Group. De naam van de Halin vennootschappen werd gewijzigd in Connect Group, en na een
studie werd besloten om alle in Nederland gevestigde Connect Group activiteiten samen te brengen
in de gebouwen te Veldhoven. Deze samenvoeging is volledig uitgevoerd en afgerond in 2012. In
eerste instantie heeft de samenvoeging geleid tot meerkosten en efficiëntieverliezen maar vanaf
2013 zal de samenvoeging aanleiding geven tot een sterkere commerciële en operationele entiteit in
Nederland die beroep zal kunnen doen op de productievestigingen in Roemenië en Tsjechië om de
productiekosten te drukken.
Finale afrekening verkoop Automation divisie
Het jaarresultaat van 2012 verbeterde met 4,5 miljoen Euro ten gevolge van de contractuele
“earnout“ bepaling opgenomen in het verkoopcontract van de Automation-divisie eind 2009. Dit
verkoopcontract voorzag, naast de vaste verkoopprijs van 2 miljoen Euro, in een bijkomend variabel
deel van de verkoopprijs gelijk aan 50 procent van de gecorrigeerde gecumuleerde winst van de
beëindigde automatiseringsactiviteit voor de periode 2010 tot en met 2012.
De finale afrekening en betaling - ook van het basisbedrag van 2 miljoen Euro dat contractueel pas
eind 2013 diende betaald te worden - werd op 28 december 2012 uitgevoerd. Alle rechten en
verplichtingen van beide partijen in deze overeenkomst zijn hiermee finaal afgehandeld.
Introductie TiaS-programma (‘Technology is a Service’)
Eind 2012 introduceerde Connect Group zijn nieuw programma ‘Technology is a Service’, oftewel
‘TiaS’. Onder deze vlag wil het bedrijf diensten aanbieden om producten en oplossingen te
ontwikkelen en optimaal te onderhouden op maat van de klant. Het bedrijf denkt mee over het
ontwikkelingstraject van de producten van elke klant en stelt zich daarbij mede-verantwoordelijk
voor het lifecycle management ervan. Elke klant beschikt zo steeds over de juiste technologie om zijn
producten in de markt aantrekkelijk, competitief en relevant te houden.
De nieuwe TiaS-strategie ging gepaard met een aantal interne wijzigingen. Het bedrijf bracht alle
technologische kennis en vaardigheden onder in een nieuwe technologiedivisie, een team van zowat
50 medewerkers, die alles in het werk stellen om de TiaS-aanpak kracht bij te zetten.

Jaarlijks communiqué: Jaarresultaten 2012

Pagina 5

Connect Group NV
Industriestraat 4
1910 Kampenhout-België
Tel:
+32 (0) 16 60 61 71
Fax:
+32 (0) 16 60 78 82

Jaarresultaten Connect Group 2012
De commissaris heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden die ten gronde zijn afgewerkt en
geen betekenisvolle correcties hebben aan het licht gebracht die in de boekhoudkundige informatie,
opgenomen in het communiqué inzake de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2012,
zouden moeten doorgevoerd worden.

Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening voor de periodes eindigend op 31
december 2012 en 31 december 2011
(in 000 Euro)
Voortgezette activiteit
Omzet
Kost van de verkopen
Bruto marge
Kosten van onderzoek en ontwikkeling
Algemene en administratieve kosten
Verkoopkosten
Overige bedrijfsopbrengsten
Overige bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat voortgezette activiteit
voor goodwill impairment
Goodwill impairment
Bedrijfsresultaat voortgezette activiteit
Bedrijfsresultaat beëindigde activiteit
Financiële opbrengsten
Financiële kosten
Resultaat voor belastingen
Belastingen
Netto resultaat voortgezette activiteit
Netto resultaat beëindigde activiteit
Netto Resultaat
Toe te rekenen aan
Groep
Derden
Winst / (verlies) per aandeel
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

SEM 2
2012

%

SEM 2
2011

%

61.720
-56.122
5.598
-656
-3.294
-3.508
602
-31

100,0
-90,9
9,1
-1,1
-5,3
-5,7
1,0
-0,1

65.703
-56.770
8.933
-587
-3.065
-3.120
28
84

100,0 141.638
-86,4 -125.421
13,6 16.217
-0,9
-1.358
-4,7
-6.821
-4,7
-7.209
0,0
686
0,2
-57

-1.289

-2,0

2.273

0,0

1.458

1,0

5.030

3,4

-1.633
-2.922
4.500
137
-553
1.162
0
-3.338
4.500
1.162

-2,6
-4,7
7,3
0,2
-0,9
1,9
0,0
-5,4
7,3
1,9

0
2.273
0
149
-910
1.512
-1
1.511
0
1.511

0,0
3,5
0,0
0,2
-1,4
2,3
0,0
2,3
0,0
2,3

-1.633
-175
4.500
234
-1.525
3.034
0
-1.466
4.500
3.034

-1,2
-0,1
3,2
0,2
-1,1
2,1
0,0
-1,0
3,2
2,1

0
5.030
0
419
-2.019
3.430
305
3.735
0
3.735

0,0
3,4
0
0,2
-1,3
2,3
0,2
2,5
0,0
2,5
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Jaar
2012

Jaar
2011

%

100,0 148.231
-88,5 -127.689
11,5 20.542
-1,0
-1.238
-4,8
-6.387
-5,1
-6.556
0,5
127
0,0
-1.458

1.162
0

1.511
0

3.034
0

3.735
0

-0,30

0,15

-0,14

0,36

-0,30

0,15

-0,14

0,36

0,11

0,15

0,29

0,36

0,11

0,15

0,29

0,36
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Verkorte geconsolideerde staat van het totaal resultaat
(in ooo Euro)
Winst / (verlies)
Andere elementen van het totaal resultaat
Omrekenverschillen wisselkoersen buitenlandse activiteiten
Minderheidsbelang bij afgestoten activiteit
Totaal resultaat
Totaal resultaat toewijsbaar aan:
Aandeel van de moedermaatschappij
Belang van derden
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2012

2011

3.034

3.735

-20
3.014

58
3.793

3.014
-

3.793
-
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Verkorte geconsolideerde balans per 31 december 2012 en 31 december 2011

(in 000 Euro)
Activa
Vlottende activa:
Liquide middelen
Handelsvorderingen
Overige vorderingen
Voorraden
Overige vlottende activa
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
Voorzieningen
Winstbelastingen
Overige schulden
Totaal schulden op korte termijn
Schulden op lange termijn:
Financiële schulden op meer dan 1 jaar
Totaal schulden op lange termijn
Eigen vermogen van de moedermaatschappij – deel van de groep
TOTAAL VERPLICHTINGEN EN EIGEN VERMOGEN
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31 december 2012

31 december 2011

1.089
18.785
906
33.525
100
54.405

743
25.710
737
34.390
109
61.689

1.500
9.868
909
4.549
16.826
71.231

2.000
1.500
9.614
1.528
4.649
19.291
80.980

13.201

22.958

2.264

2.438

16.210

19.868

6.634

5.886

327
904
39.540

185
196
51.531

5.478
5.478
26.213
71.231

6.250
6.250
23.199
80.980
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Verkorte geconsolideerde eigen vermogensmutatietabel
(in 000 Euro)
31/12/2010
Netto resultaat
Andere elementen
van het totaal
resultaat
Kapitaalverhoging
31/12/2011

(in 000 Euro)
31/12/2011
Netto resultaat
Andere elementen
van het totaal
resultaat
31/12/2012

Aantal
aandelen

Kapitaal

Wettelijke
reserve

Uitgifte
premie

6.934.424

430

43

37.214

Overgedragen
resultaat
-23.396
3.735

Cumulatieve
omrekeningsverschilen
30

Aandeel van
de moedermaatschappij
14.321
3.735

58

143

-19.661

88

5.000
23.199

Overgedragen
resultaat
-19.661
3.034

Cumulatieve
omrekeningsverschilen
88

85
3.355.600
10.290.024

208
638

43

4.792
42.091

Aantal
aandelen

Kapitaal

Wettelijke
reserve

Uitgifte
premie

10.290.024

638

43

42.091

Aandeel van
de moedermaatschappij
23.199
3.034

-20
10.290.024

638

Jaarlijks communiqué: Jaarresultaten 2012

43

42.091

-16.627
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Verkorte geconsolideerde kasstroomtabel voor het boekjaar afgesloten op 31 december

(in 000 Euro)
Bedrijfswinst/(verlies)
Correctie voor:
Goodwill impairment
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
Overige vlottende activa
Overige schulden
Kasstromen van operationele activiteiten
Wisselkoersverschillen
Intrestlasten
Financiële kosten
Overige
Netto kasstromen uit (gebruikt in) de voortgezette activiteit
Netto kasstromen uit (gebruikt in) de beëindigde activiteit
Kasstromen van investeringsactiviteiten van de voortgezette activiteit
Investeringen in immateriële vaste activa
Investeringen in materiële vaste activa
Ontvangen intresten
Overname Halin groep
Kasstromen uit (gebruikt in) investeringsactiviteiten van de voortgezette
activiteit
Kasstromen van financieringsactiviteiten
Toename/(afname) in lange termijn schuld
Toename/(afname) in korte termijn gedeelte van lange termijn schuld
Toename/(afname) in bankschulden
Kasstromen uit ( gebruikt in ) financieringsactiviteiten
Toename/(afname) in liquide middelen en geldbeleggingen
Liquide middelen en geldbeleggingen aan het begin van de periode
Liquide middelen en geldbeleggingen aan het einde van de periode
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2012

2011

-175

5.030

1.633
-13
3.526
117
5.088
3.773
10.394
-6.090

1.989
3.567
3
10.589
3.080
620
-6.297

-237

-1.835

-61
79
12.946
-177
-1.184
-21
11.564
6.500

-188
194
6.163
-117
-1.364
-305
-154
4.223
-

-19
-2.471
71
-373

-29
-1.274
186
-

-2.792

-1.117

-1.792
-288
-12.844
-14.924
346
743
1.089

-2.595
-1.346
1.499
-2.442
664
79
743
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Toelichting bij de verkorte geconsolideerde financiële staten
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 en Barco.
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
Algemene Vergadering 2013
Tussentijdse verklaring 1ste kwartaal 2013
Bekendmaking halfjaarresultaten 2013
Tussentijdse verklaring 3de kwartaal 2013
Investor Relations
Luc Switten
Hugo Ciroux

30 april 2013
7 mei 2013
8 augustus 2013
7 november 2013

CEO
CFO

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

Conformiteitsverklaring
De verkorte geconsolideerde financiële staten voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2012
omvatten de financiële staten van de onderneming en haar dochterondernemingen (verder samen
de “Groep” genoemd).
Deze verkorte geconsolideerde financiële staten werden voor publicatie goedgekeurd door de Raad
van Bestuur van 11 februari 2013.

Seizoenaliteit
Seizoengebondenheid is beperkt (tijdens jaarlijkse vakantieperiode (juli-augustus) verlaagde uitlevering).
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Wijzigingen in waarderings- en presentatieregels
De gebruikte boekhoudnormen ter voorbereiding van de verkorte geconsolideerde financiële staten
zijn in overeenstemming met deze gebruikt in de voorbereiding van de geconsolideerde financiële
staten voor de periode eindigend op 31 december 2011.
In vergelijking met het geconsolideerde jaarverslag per 31 december 2011 kwamen volgende nieuwe
Standaarden en Interpretaties van toepassing. Deze hadden echter geen impact op de financiële
positie en resultaten van de Groep:
-

Aanpassing van IFRS 7 Financiële instrumenten: Informatieverschaffing – Overdracht van
financiële activa (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 juli 2011)

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

Transacties met verbonden partijen
Er zijn geen transacties met verbonden partijen.

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 jaarverslag een getrouw overzicht geeft van de belangrijke gebeurtenissen en de belangrijkste
transacties met verbonden partijen die zich tijdens het boekjaar hebben voorgedaan en het effect
daarvan op de verkorte financiële overzichten, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico’s
en onzekerheden waarmee zij geconfronteerd worden.
Luc Switten, CEO
Hugo Ciroux, CFO
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