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Halfjaarlijks financieel verslag 2012
Omzet in het 1ste halfjaar 2012 van 79,9 miljoen Euro ten opzichte van 82,5 miljoen Euro in het 1ste
halfjaar 2011.
Bedrijfswinst van 2,7 miljoen Euro in het 1ste halfjaar 2012 (identiek aan deze van het 1ste halfjaar
2011).
Netto winst van 1,9 mio Euro ten opzichte van een netto winst van 2,2 mio Euro voor de
vergelijkbare periode in 2011.
Orderboek van 80 miljoen Euro einde 1ste halfjaar (70,7 miljoen Euro einde 2011).
Connect Group NV (Euronext Brussel: CONN) meldt voor het eerste halfjaar 2012 een omzet van 79,9
miljoen Euro. In de vergelijkbare periode in 2011 was de omzet 3 procent hoger. Op 6 januari 2012
werd de Nederlandse groep Halin overgenomen en opgenomen in de resultatenrekening. Zonder
opname van Halin in de resultatenrekening 2012 zou de omzet voor de eerste 6 maanden 71,5
miljoen Euro geweest zijn (op vergelijkbare basis daling met 13 procent ten opzichte van 2011). De
daling van de omzet voor het eerste halfjaar is het gevolg van enerzijds de extreem hoge omzet in
eerste halfjaar 2011, wat een inhaalbeweging van de omzet was door de componententekorten in
2010, en anderzijds de algemene marktvertraging en economische onzekerheid waarvan Connect
Group als toeleverancier in electronica de fluctuaties ondergaat.
De bruto marge daalde lichtjes van 14 procent in 2011 naar 13,3 procent in 2012 voornamelijk ten
gevolge van gewijzigde productmix. De stijging in de verkoopkosten en administratiekosten is
volledig toe te wijzen aan de Halin overname. Tijdens de eerste jaarhelft van 2011 werden nog
bijkomende provisies geboekt ten belope van 1,7 miljoen Euro voor klantenproblemen uit het
verleden (Overige bedrijfskosten).
Het bedrijfsresulaat bleef stabiel op 2,7 miljoen Euro. Op vergelijkbare basis (zonder Halin) is het
bedrijfsresultaat 2,69 miljoen Euro (2,75 miljoen Euro 2011). Halin heeft tijdens de eerst 6 maanden
zoals verwacht nog geen bijdrage geleverd aan het netto resultaat.
De netto financiële kosten bleven nagenoeg ongewijzigd. De financieringskosten daalden aanzienlijk
met 233.000 Euro (van 889.000 Euro naar 656.000 Euro) ten gevolge van de verbeterde
interestvoeten maar de koersverliezen namen sterk toe met 242.000 Euro (verslechtering van de
Euro ten opzichte van de Dollar).
De onderneming eindigde in 2011 een belastingsgeschil uit 2007 waardoor een geboekte
belastingsprovisie van 310k Euro niet langer nodig was. Dit verbeterde het resultaat van 2011 met
310k Euro.
Het orderboek op het einde van het 1ste halfjaar 2012 was 80 miljoen Euro ten opzichte van 70,7
miljoen Euro op het einde van 2011 (van de 80 mio Euro is 8,4 mio Euro toe te wijzen aan Halin).
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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:
1. De groep is als onderaannemer afhankelijk van het success van zijn klanten. Indien de
producten van de klanten niet successvol zijn in de markt zal dit een impact hebben op de
groep.
2. Het niet beschikbaar zijn van componenten kan aanleiding geven tot vertraging van omzet.
Externe factoren kunnen een invloed hebben op de beschikbaarheid van componenten.
3. 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.
4. De groep heeft een kredietovereenkomst met zijn bankiers. Indien de opgelegde
kredietvoorwaarden niet gehaald zouden worden, kunnen de bankiers de kredietovereenkomst stopzetten of de voorwaarden verstrengen.
Er hebben zich geen materiële gebeurtenissen na rapporteringsdatum voorgedaan.
Belangrijkste gebeurtenissen tijdens de eerste jaarhelft
Vanaf januari 2012 is de Nederlandse Halin Groep voor 100 procent opgenomen in de cijfers van de
Connect Groep. De omzet van Halin tijdens het eerste halfjaar bedroeg 8,4 miljoen Euro en het
bedrijfsresultaat was 53k Euro positief. 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 zal volledig
uitgevoerd en afgerond worden in 2012. In eerste instantie zal de samenvoeging leiden tot beperkte
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
Connect Group productievestigingen in Roemenië en Tsjechië om de productiekosten te drukken.
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1.

Halfjaar resultaten Connect Group 2012

Deze verkorte tussentijdse geconsolideerde financiële staten samen met de toelichtingen afgesloten
op 30 juni 2012 werden niet geauditeerd.

1.1

Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening per 30 juni 2012 en 30 juni
2011

(in 000 Euro)

SEM 1
2012

SEM 1
2011

Omzet

79.917

100,0

82.528

100,0

Kost van de verkopen
Bruto marge
Kosten van onderzoek en ontwikkeling

-69.299
10.618
-702

-86,7
13,3
-0,9

-70.767
12.455
-651

-85,7
14,3
-0,8

Algemene en administratieve kosten
Verkoopkosten
Overige bedrijfsopbrengsten

-3.528
-3.700
85

-4,4
-4,6
0,1

-3.322
-3.436
100

-4,0
-4,2
0,1

-27

-0,1

-1.695

-2,1

2.746

3,4

2.757

3,3

Financiële opbrengsten
Financiële kosten

98
-972

0,1
-1,2

270
-1.109

0,3
-1,3

Resultaat voor belastingen

1.872

2,3

1.918

2,3

-

-

305

0,3

1.872

2,3

2.223

2,6

1.872
-

2,3
-

2.223
-

2,6
-

Overige bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat

Belastingen
Netto Resultaat
Toe te rekenen aan
Groep
Derden
Winst per aandeel
Gewone winst / (verlies) per aandeel
Verwaterde winst / (verlies) per aandeel
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Verkorte geconsolideerde staat van het totaal resultaat
(in ooo Euro)

SEM 1 2012

SEM 1 2011

Winst / (verlies)

1.872

2.223

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

1.851

2.021

1.851
-

2.021
-
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1.2

Verkorte geconsolideerde balans per 30 juni 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
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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30 juni 2012

31 december 2011

417
33.197
1.053
38.154
107
72.928

743
25.710
737
34.390
109
61.689

2.000
1.500
9.905
1.225
6.182
20.812
93.740

2.000
1.500
9.614
1.528
4.649
19.291
80.980

27.583

22.958

2.317

2.439

23.870

19.868

7.271

5.886

193
918
62.152

185
195
51.531

6.538
6.538
25.050
93.740

6.250
6.250
23.199
80.980
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1.3

(in 000 Euro)
31/12/2010
Netto resultaat
Andere elementen
van het totaal
resultaat
Kapitaalverhoging
30/06/2011

(in 000 Euro)
31/12/2011
Netto resultaat
Andere elementen
van het totaal
resultaat
Kapitaalverhoging
30/06/2012

Verkorte geconsolideerde eigen vermogensmutatietabel

Aantal
aandelen

Kapitaal

Wettelijke
reserve

Uitgifte
premie

6.934.424

430

43

37.214

Overgedragen
resultaat
-23.396
2.223

Cumulatieve
omrekeningsverschilen
30

Aandeel van
de moedermaatschappij
14.321
2.223

-202

-116

-21.173

-172

5.000
21.428

Overgedragen
resultaat
-19.661
1.872

Cumulatieve
omrekeningsverschilen
88

Aandeel van
de moedermaatschappij
23.199
1.872

-21

-21

67

25.050

86
3.355.600
10.290.024

208
638

Aantal
aandelen
10.290.024

10.290.024

43

4.792
42.092

Kapitaal

Wettelijke
reserve

Uitgifte
premie

638

43

42.091

638
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43

42.091

-17.789

Aandeel
derden

Totaal

-

14.321
2.223
-116

-

5.000
21.428

Aandeel
derden

Totaal

-

23.199
1.872
-21

-
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1.4

Verkorte geconsolideerde kasstroomtabel voor de periode van 1 januari 2012 tot
30 juni 2012 en 1 januari 2011 tot 30 juni 2011
(in 000 Euro)

Bedrijfswinst/(verlies)
Correctie voor:
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
Intrestlasten
Overige
Netto kasstromen uit (gebruikt in) operationele activiteiten
Kasstromen van investeringsactiviteiten
Investeringen in immateriële vaste activa
Investeringen in materiële vaste activa
Kasstroom ten gevolge van overname Halin
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 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

Halfjaarlijks financieel verslag 2012

SEM 1 2012

SEM 1 2011

2.746

2.757

-46
1.905
-17
4.588
-467
-4.373
1.570

1.990
1.823
-104
6.466
1.654
-3.677
-3.480

399

648

-216
94
1.595
-218
-684
-21
672

27
54
1.692
305
24
-919
-116
986

-15
-1.209
-373
28
-1.569

-11
-603
56
-558

-731
-235
1.537
571
-326
743
417

-1.251
-883
2.417
283
711
79
790
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2.

Toelichting bij de verkorte 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 2012
Algemene Vergadering 2013

21 februari 2013
23 april 2013

Investor Relations
Luc Switten
Hugo Ciroux

CEO
CFO

Connect Group
Industriestraat 4
1910 Kampenhout
Tel: +32 (0)16 61 87 78

ir@connectgroup.com
www.connectgroup.com

2.2

Conformiteitsverklaring

Deze verkorte geconsolideerde financiële staten samen met deze toelichtingen afgesloten op 30 juni
2012 werden niet geauditeerd.
De verkorte tussentijdse geconsolideerde financiële staten voor de zes maanden afgesloten op 30
juni 2012 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 2011, zoals gepubliceerd in het Jaarverslag aan de aandeelhouders over het boekjaar
2011.
Deze verkorte geconsolideerde financiële staten werden voor publicatie goedgekeurd door de Raad
van Bestuur van 6 augustus 2012.
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2.3

Seizoenaliteit

Seizoengebondenheid is beperkt en kan van jaar tot jaar verschillen afhankelijk van de marktvraag.
Tijdens de jaarlijkse vakantieperiode (juli-augustus) is er verlaagde uitlevering.

2.4

Wijzigingen in waarderings- en presentatieregels

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:
In de ongecontroleerde tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële overzichten werden dezelfde
boekhoudkundige beleidslijnen gevolgd als in de geauditeerde geconsolideerde financiële overzichten
op 31 december 2011 en voor het jaar dat op dat moment eindigde. Op 1 januari 2012 paste de
Groep de volgende verplichte wijzigingen aan IFRS toe:
-

Wijzigingen aan IFRS 7 Financiële instrumenten: informatieverschaffing;
Uitgestelde belasting: realisatie onderliggende activa (wijzigingen aan IAS 12).

Deze gewijzigde normen hebben geen significante impact op de ongecontroleerde tussentijdse
verkorte geconsolideerde financiële overzichten van de Groep. De Groep heeft er niet voor gekozen
om nieuwe standaarden of wijzigingen vroeger toe te passen.

2.5

Gesegmenteerde informatie

De groep bestaat enkel uit contract manufacturing activiteit en er is geen verdere segmentering.

2.6

Transacties met verbonden partijen

Er zijn geen belangrijke transacties met verbonden partijen.

2.7

Overname Halin

Vanaf 6 januari 2012 is de Nederlandse Halin Groep voor 100 procent opgenomen in de cijfers van de
Connect Groep.
De overgenomen Halin Groep bestaat uit 3 entiteiten: Halin Group BV, Halin Electronics BV en Halin
Industrial Solutions BV. De overnameprijs bedroeg 1,1 mio Euro. De reële waarde van de netto
overgenomen activa is als volgt samengesteld (in 000 Euro):
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Materiële vaste actva
Voorraden
Handelsvorderingen
Lange termijn bankschulden
Korte termijn bankschulden
Handelsschulden
Andere kortlopende schulden
Voorzieningen

686
2.708
3.106
-1.089
-3.117
-1.694
-1.005
-28

Netto overgenomen
Overnameprijs

-433
1.100

Betaalde goodwill

1.533

De kasstroom ten gevolge van de overname Halin is als volgt bepaald (in 000 Euro):
Verkoopprijs
Uitgestelde betaling
Liquide middelen verworven bij overname
Netto kasstroom bij overname

2.8

1.100
-625
-102
373

Belastingen

Een belastingsgeschil waarvoor in 2007 een belastingsprovisie van 310k Euro was geboekt werd
afgehandeld. De terugname van deze provisie leidde tot een belastingsopbrengst in 2011.

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 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

Halfjaarlijks financieel verslag 2012

Pagina 10

