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Connect Group rapporteert jaarresultaten 2014
JAARRESULTATEN :
Omzet van 121 miljoen Euro ten opzichte van 125 miljoen Euro in 2013.
Lichte verbetering bedrijfsresultaat van 671 k Euro winst in 2013 naar 840 k Euro in 2014 voor
herstructureringskosten.
Netto verlies van 4.646 k Euro ten opzichte van 82 k Euro winst in 2013. Het verlies van 2014 bevat
voor 4.476 k Euro alle reeds aangekondigde en doorgevoerde herstructureringskosten in 2014.
Zonder deze herstructureringskosten zou het verlies in 2014 slechts 170 k Euro bedragen.
Het orderboek einde boekjaar 2014 bedraagt 82,8 miljoen Euro (84 miljoen eind 2013).
(in 000 Euro)
Omzet
Operationeel resultaat voor herstructureringskosten
Herstructureringskosten
Operationeel resultaat na herstructureringskosten
Netto resultaat groep zonder herstructureringskosten
Netto resultaat groep

2014

2013

120.984
840
-4.476
-3.636

124.988
671
671

-170
-4.646

82
82

RESULTATEN 2E JAARHELFT :
Omzet van 56,1 miljoen Euro ten opzichte van 61,9 miljoen Euro in 2013.
Netto resultaat van 4.659 k Euro verlies ten opzichte van 242 k Euro winst in 2013. Zonder de
geboekte herstructureringskost zou het netto resultaat van de 2e jaarhelft een verlies van 402 k
Euro zijn geweest.

Managementbespreking en -analyse van de resultaten
Luc Switten (CEO) :
Bij het afsluiten van het boekjaar 2013 waren we positief over het komende jaar 2014. We meenden
dat 2014 een goed jaar voor Connect Group kon worden omwille van volgende redenen:
•
•

De algemene structuurkosten van de groep werden verlaagd om reeds vanaf een lager
omzetniveau positieve resultaten te geven.
Meerdere nieuwe klanten werden gewonnen en het orderboek op het einde van het jaar was
met meer dan 84 miljoen goed. Ondanks de wispelturigheid van de markten/klanten met
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•

•

betrekking tot wanneer uitleveren, meenden we dat we in 2014 terug groei konden
realiseren.
De introductie van ons TiaS®-programma (Technology is a Service) was in de markt door onze
klanten 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.
Onze additionele focus op een aantal doelmarkten waaronder Railway bracht duidelijk
resultaten. We waren erin geslaagd om met een aantal klanten lange termijn afspraken te
maken waardoor continuïteit voor meerdere jaren bereikt werd.

De eerste jaarhelft van 2014 voldeed aan deze verwachtingen ondanks de algemene economische
vertraging. De omzet ten opzichte van 2013 nam licht toe (zie tabel omzetevolutie) en de resultaten
waren positief. Zowel orderboek als orderintake bleven op hoog niveau en gaven geen aanleiding tot
ongerustheid.
Omzetevolutie
SEM 1 2013
63,0 miljoen

SEM 2 2013
61,9 miljoen

SEM 1 2014
64,7 miljoen

SEM 2 2014
56,1 miljoen

De orderintake tijdens de eerste 6 maanden van 2014 was positief en het orderboek groeide tot 88,8
miljoen Euro. De eerste jaarhelft van 2014 is dan ook volledig gelopen volgens de verwachtingen van
eind 2013.
Als gevolg van de algemene economische terugval en de minder positieve evolutie bij enkele klanten
bleef de orderintake tijdens de volledige 2e jaarhelft echter onder de verwachting en het orderboek
daalde tot 82,8 mio Euro op jaareinde.
Deze orderintakevertraging heeft een onmiddellijke impact gehad op de omzet van de 2e jaarhelft en
op de rendabiliteit van het bedrijf, waardoor meer stringente maatregelen zich opdrongen in het 4e
kwartaal van 2014. De groep heeft dan ook de beslissing genomen om, additioneel aan alle reeds
genomen herstructureringen in 2014, een belangrijke herstructurering door te voeren in haar
vestiging te Poperinge. Deze vestiging was de voorbije jaren geëvolueerd van een puur subcontracting bedrijf met hoofdzakelijk standaardproductie naar een meer projectmatig gedreven
technologiebedrijf met meer prototype activiteiten. Deze evolutie is het gevolg van een aantal
factoren:
•
•

•

De historisch grootste klant van de vestiging in Poperinge heeft zijn productie verlegd;
De globale economische situatie van West-Europa is gewijzigd. Ten gevolge van de loonkost
is de massaproductie verschoven naar het Oosten en ligt de focus in West-Europa op
technologische competentie. Onze vestiging in Poperinge moest dus evolueren naar een
technologiebedrijf dat focust op prototypeproductie en specialismen in een aantal sectoren;
Ten gevolge van de hoge loonkoststructuur in België en West-Europa en om concurrentieel
te blijven heeft Connect Group bijkomend alle massaproductie moeten overbrengen naar zijn
Oost-Europese productievestigingen in Oradea (Roemenië) en Kladno (Tsjechië);
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•

Nieuwe potentiële klanten wensen volop te genieten van de voordelen van de OostEuropese vestigingen en eisen dat alle massaproductie automatisch daar ondergebracht
wordt.

Door deze herstructurering in de vestiging te Poperinge zal het aantal personeelsleden in deze
vestiging met 58 werknemers verminderen. Bijkomend zullen als onderdeel van de herstructurering
alle activiteiten in de gehuurde fabriek te Poperinge stopgezet en overgebracht worden naar de
fabriek te Ieper in de periode april – juni 2015. Deze verhuis zal vanaf 2e jaarhelft 2015 een verdere
besparing met zich meebrengen (huurlasten, verwarmingskosten , etc.).
Naast de herstructurering in Poperinge besliste de groep begin 2015 om ook in de vestiging in
Nederland een beperkte personeelsreductie door te voeren. De argumentatie voor deze
herstructurering in Nederland is gelijklopend aan deze voor de vestiging in Poperinge hierboven
aangehaald.
Beide herstructureringen samen gekoppeld aan het natuurlijk personeelsverloop en de in 2014 reeds
doorgevoerde herstucturering in onze West-Europese vestigingen het voorbije jaar, zal onze totale
West-Europese personeelskost permanent doen verminderen met meer dan 3 mio Euro op jaarbasis.
Dit is een belangrijk en noodzakelijk element om de groepsresultaten in 2015 terug positief te
maken.
Samenvattend kunnen we stellen dat 2014 ons niet heeft gebracht wat we hadden vooropgesteld.
De snelheid waarmee onze markten evolueren verplicht ons om eveneens snel te reageren en
pijnlijke maatregelen te nemen. Dit hebben we dan ook eind 2014 gedaan met enerzijds een
belangrijke negatieve impact op de resultaten van 2014 maar anderzijds het geloof dat we hierdoor
sterker zullen staan in 2015 en volgende jaren. Onze marktpositie bij onze klanten is globaal
verbeterd, onze competenties zijn toegenomen en onze kostenstructuur is sterk aangepast aan de
steeds wijzigende markt. Wij kijken dan ook uit naar 2015 en hopen dat onze klanten sterk presteren
zodat ook wij de vruchten van alle gedane inspanningen kunnen plukken.
Jaarcijfers
Connect Group NV (Euronext Brussel: CONN) meldt een jaaromzet van 121 miljoen Euro ten opzichte
van 125 miljoen Euro in 2013 (daling van 3,2 procent). De omzetdaling heeft volledig plaatsgevonden
in de 2e jaarhelft 2014. Tijdens de eerste jaarhelft was er nog een lichte groei van 63 miljoen Euro
naar 64,7 miljoen Euro (plus 2,7 procent). In de 2e jaarhelft daalde omzet van 61,9 miljoen Euro naar
56,1 miljoen Euro (daling van 9,4 procent).
De bruto marge op verkopen daalde van 11,9 procent naar 11,6 procent ten gevolge van
onderdekking door de terugval van de omzet in de 2e jaarhelft. De kosten voor onderzoek en
ontwikkeling, verkoop en administratie bleven met 14 miljoen Euro nagenoeg ongewijzigd ten
opzichte van 2013.
Andere operationele inkomsten bevatten een opbrengst van 712 k Euro aangaande een in het
verleden volledig afgeboekte klantenvordering die uiteindelijk via rechtbank gerecupereerd werd in
2014.
Het bedrijfsresultaat steeg van een winst van 671 k Euro in 2013 naar een winst van 840 k Euro voor
alle in 2014 geboekte herstructureringskosten.
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De Raad van Bestuur voert jaarlijks een impairment analyse uit voor de ganse groep en heeft voor
zowel 2014 als voor 2013 besloten dat er geen impairment boeking nodig was.
Het netto financieel resultaat verslechterde in totaal met 404 k Euro; 117 k Euro ten gevolge van
hogere financieringskosten en 287 k Euro ten gevolge van wisselkoersverliezen. De onderneming
maakt slechts beperkt gebruik van vreemde munt indekkingscontracten.
Het netto resultaat van de groep daalde aldus van een winst van 82 k Euro naar een verlies van 4.646
k Euro.
Het orderboek einde boekjaar 2014 was 82,8 miljoen Euro (84 miljoen eind 2013).
Balans
De handelsvorderingen daalden van 18,6 miljoen Euro per eind 2013 naar 17,2 mio Euro door de
gedaalde omzet in het 4e kwartaal.
De voorraden daalden lichtjes van 33 miljoen Euro eind 2013 naar 31,6 miljoen Euro eind 2014.
In 2014 werden voor 3,8 miljoen Euro nieuwe investeringen (zowel vervangings- als technologieinvesteringen) uitgevoerd. De belangrijkste investeringen van het jaar waren een nieuwe
productielijn voor 1,2 miljoen in de vestiging in Poperinge, de verbouwing van het bedrijfspand in
Ieper ten belope van 700 k Euro en investeringen in meerdere software pakketten voor 500 k Euro.
Aangezien de jaarlijkse afschrijvingen 2,9 miljoen Euro bedragen stegen de materiële en immateriële
vaste activa van 10 miljoen Euro eind 2013 naar 10,9 miljoen Euro eind 2014.
De totale bancaire financieringscapaciteit voor de groep bleef in 2014 ongewijzigd. De groep maakt
gebruik van factoring op haar klantenvorderingen, een korte termijnkredietlijn van 12 miljoen Euro
en heeft nog een restant van 1,5 miljoen op korte termijn openstaan met betrekking tot een lange
termijn krediet. De totale financiële schulden stegen van 17,9 miljoen Euro eind 2013 naar 21,1
miljoen Euro eind 2014.
De handelschulden daalden van 18,7 miljoen Euro eind 2013 naar 14,2 miljoen Euro eind 2014 ten
gevolge van lagere inkopen einde van het jaar.
De groep heeft voor jaareinde een waiver van al haar banken gekregen voor het niet respecteren van
de gevraagde ratio’s einde 2014. De ontvangen waivers bevatten een clausule waarbij de banken na
6 maanden (juni 2015) de ratio’s opnieuw zullen testen. Aangezien de toepassing van IAS 1 een
periode van 1 jaar uitstel tot het opnieuw naleven van de convenanten vereist en er geen zekerheid
bestaat dat de groep na 6 maanden zal voldoen aan de gevraagde ratio’s, werd 644 k Euro lange
termijn schuld geboekt als korte termijn financiële schuld. Het aflossingsschema van deze lange
termijn schuld naar deze banken blijft evenwel op lange termijn.
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 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,
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 en cash flow. Insolvabiliteit
van klanten kan een belangrijke invloed hebben op de resultaten.

•

Risico van verdagen van orders waardoor tijdelijke onderdekking van kosten kan ontstaan.

Verwachtingen 2015
Het huidig economisch klimaat maakt het moeilijk om een duidelijk verwachtingspatroon voor 2015
vast te leggen. Connect Group is positief over haar marktpositie bij huidige en nieuwe klanten en
verwacht de eerste resultaten van een efficiëntere organisatie maar blijft als subcontractor
afhankelijk van de algemene evolutie van haar klanten.

Belangrijkste gebeurtenissen in 2014
In december 2014 heeft de Raad van Bestuur aan de ondernemingsraad van Connect Group voor
haar vestiging te Poperinge de intentie tot reorganisatie aangekondigd. Deze reorganisatie bestaat
uit een collectief ontslag van 11 bedienden en 47 arbeiders.
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Jaarresultaten Connect Group 2014
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.
De commissaris vestigt evenwel in een toelichtende paragraaf de aandacht van de lezer op het feit
dat de jaarrekening is opgesteld in de veronderstelling van verderzetting van haar activiteiten en dat
deze veronderstelling slechts verantwoord is in de mate dat de groep haar businessplan kan
realiseren en op voldoende financiële steun kan rekenen van haar referentieaandeelhouders en/of
huisbankiers. Daarnaast vestigt de commissaris ook de aandacht op de belangrijke sensitiviteit van de
onderliggende assumpties van het businessplan dat werd gebruikt voor het testen van de
realiseerbare waarde van goodwill, immateriële en materiële vaste activa.

Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening voor de periodes eindigend op 31
december 2014 en 31 december 2013
(in 000 Euro)
Omzet
Kost van de verkopen
Bruto marge
Kosten van onderzoek en ontwikkeling
Algemene en administratieve kosten
Verkoopkosten
Overige bedrijfsopbrengsten
Overige bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat voor herstructureringen
Herstructurering 2014
Bedrijfsresultaat na herstructureringen
Financiële opbrengsten
Financiële kosten
Resultaat voor belastingen
Belastingen
Netto Resultaat
Toe te rekenen aan
Groep
Derden
Winst / (verlies) per aandeel
Gewone winst / (verlies) per aandeel
Verwaterde winst / (verlies) per aandeel
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SEM 2
2014

%

SEM 2
2013

Jaar
2013

%

56.178
-49.957
6.221
-581
-2.990
-3.072
528
-2
104
-4.257
-4.153
169
-652
-4.636
-23
-4.659

100,0
-88,9
11,1
-1,0
-5,3
-5,5
0,9
0
0,2
-7,6
-7,4
0,3
-1,2
-8,3
0
-8,3

61.927
-54.243
7.684
-618
-3.078
-3.234
14
-228
541
189
-480
250
-8
242

100,0 120.984
-87,6 -106.969
12,4 14.015
-1,0
-1.232
-5,0
-6.301
-5,2
-6.507
0,1
1.002
-0,4
-137
0,9
840
-4.476
-3.636
0,3
226
-0,8
-1.211
0,4
-4.621
0
-25
0,4
-4.646

100,0 124.988
-88,4 -110.058
11,6 14.930
-1,0
-1.257
-5,2
-6.296
-5,4
-6.569
0,8
166
-0.1
-302
0,7
671
-3,7
-3,0
671
0,2
313
-1,0
-894
-3,8
90
0
-8
-3,8
82

100,0
-88,1
11,9
-1,0
-5,0
-5,3
0,1
-0,2
0,5
0,5
0,3
-0,7
0,1
0
0,1

-4.659
-

242
-

-4.646
-

82
-

-0,45
-0,45

0,02
0,02

-0,45
-0,45

0,01
0,01

%

Jaar
2014

%
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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 geherklasserd worden naar winst/verlies
Omrekenverschillen wisselkoersen buitenlandse activiteiten
Totaal resultaat
Totaal resultaat toewijsbaar aan:
Aandeel van de moedermaatschappij
Belang van derden
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2014

2013

-4.646

82

-4.646

82

-4.646
-

82
-
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Verkorte geconsolideerde balans per 31 december 2014 en 31 december 2013

(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
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 2014

31 december 2013

209
17.191
1.147
31.617
2
50.166

263
18.577
865
32.964
1
52.670

394
1.500
10.478
443
4.549
17.364
67.530

800
1.500
9.429
595
4.549
16.873
69.543

17.668

13.101

2.740

2.245

14.282

18.662

5.587

5.840

4.117
747
45.141

304
522
40.674

741
741
21.648
67.530

2.575
2.575
26.294
69.543
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Verkorte geconsolideerde eigen vermogensmutatietabel

(in 000 Euro)
31/12/2012
Netto resultaat
Andere elementen
van het totaal
resultaat
31/12/2013

(in 000 Euro)
31/12/2013
Netto resultaat
Andere elementen
van het totaal
resultaat
31/12/2014

Aantal
aandelen

Kapitaal

Wettelijke
reserve

Uitgifte
premie

10.290.024

638

43

42.091

10.290.024

638

43

Aantal
aandelen

Kapitaal

10.290.024

10.290.024
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Overgedragen
resultaat
-16.627
82

Cumulatieve
omrekeningsverschilen
67

Aandeel van
de moedermaatschappij
26.213
82

42.091

-16.545

67

26.294

Wettelijke
reserve

Uitgifte
premie

638

43

42.091

Overgedragen
resultaat
-16.545
-4.646

Cumulatieve
omrekeningsverschilen
67

Aandeel van
de moedermaatschappij
26.294
-4.646

638

43

42.091

-21.191

67

21.648
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Verkorte geconsolideerde kasstroomtabel voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014
en 31 december 2013
(in 000 Euro)
Bedrijfswinst/(verlies) voor herstructurering
Herstructurering 2014
Bedrijfswinst/(verlies) na herstructurering
Correctie voor:
Meer-/minwaarde verkoop materiële vaste activa
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
Belastingen
Wisselkoersverschillen
Financiële kosten
Intrestlasten
Overige
Netto kasstromen uit (gebruikt in)
Kasstromen van investeringsactiviteiten
Investeringen in immateriële vaste activa
Investeringen in materiële vaste activa
Ontvangen intresten
Kasstromen uit (gebruikt in) investeringsactiviteiten
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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2014

2013

840
-4.476
-3.636

671
671

-904
2.948
3.813
2.221
1.476
2.160
-4.380

371
2.895
-24
3.913
460
-62
2.452

-253

-794

124
225
1.573
-25
-293
-205
-692
1
359

-661
-382
4.926
-8
54
-194
-562
4.216

-343
-3.502
205
-3.640

-202
-1.940
121
-2.021

-1.190
-149
4.566
3.227
-54
262
208

-2.903
-19
-100
-3.022
-826
1.089
263
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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 ondernemingen zoals Alstom, ASML, Atlas Copco,
Atos, Barco en Philips. Het bedrijf stelt vandaag ca. 1.600 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 2015
Tussentijdse verklaring 1ste kwartaal 2015
Bekendmaking halfjaarresultaten 2015
Tussentijdse verklaring 3de kwartaal 2015
Investor Relations
Luc Switten
Hugo Ciroux

28 april 2015
14 mei 2015
27 augustus 2015
12 november 2015

CEO
CFO

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

Persbericht: Jaarresultaten 2014
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