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Halfjaarlijks financieel verslag 2014
Omzet in het 1ste halfjaar 2014 van 64,8 miljoen Euro ten opzichte van 63,0 miljoen Euro in het 1ste
halfjaar 2013.
Bedrijfsresultaat van 517 KEuro winst in het 1ste halfjaar 2014 ten opzichte van een bedrijfsresultaat van 130 KEuro winst in het 1ste halfjaar 2013.
EBITDA van 1,982 Mio Euro ten opzichte van 1,643 in 2013.
Netto winst van 13 KEuro in 1ste jaarhelft 2014 ten opzichte van een verlies van 161 KEuro in het
1ste halfjaar van 2013.
Orderboek van 90 miljoen Euro einde 1ste halfjaar 2014 (84 miljoen Euro einde 2013).
Connect Group NV (Euronext Brussel: CONN) meldt voor het 1ste halfjaar 2014 een omzet van 64,8
miljoen Euro. In de vergelijkbare periode in 2013 was de omzet 63,0 miljoen Euro. De bruto marge
was met 11,7 procent lichtjes beter dan in 2013 (11,5 procent). Dergelijke margeveranderingen zijn
het gevolg van productmix. Kosten van onderzoek en ontwikkeling, algemene en administratieve
kosten en verkoopkosten zijn volledig in lijn met het voorbije jaar.
Het bedrijfsresultaat was 517 KEuro positief in de eerste 6 maanden van het jaar (130 KEuro in 2013).
De netto financiële kosten bedroegen 502 KEuro (291 KEuro in 2013). Deze verhoging is het gevolg
van koersverliezen voornamelijk op de dollar (90 KEuro ten opzichte van 15 KEuro winst in 2013) en
toegenomen financieringskosten (hogere interestvoet op basis van EBITDA / Fin. schulden ratio).
Het orderboek evolueerde positief en was op het einde van de 1ste halfjaar 2014 90 miljoen Euro ten
opzichte van 84 miljoen Euro op het einde van 2013. Het orderboek bevat formele engagementen
van klanten maar kan onderhevig zijn aan aanpassingen in aantallen en tijd. Om die reden kan het
dan ook niet gebruikt worden als financiële indicator van de toekomstige resultaten.
De toegenomen handelsvorderingen zijn het gevolg van betaalgedrag van enkele klanten die hun
verplichting tot betaling pas na maandeinde hebben uitgevoerd. De handelsvorderingen bevatten
geen gekende toegenomen invorderingsrisico’s.
De vaste activa zijn voornamelijk toegenomen door de investering in een nieuwe productielijn in
onze bestukkingsfabriek in Poperinge. Deze lijn zal 2 verouderde productielijnen vervangen en de
efficiëntie verhogen.
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De analyse van de risicobeheersing is te vinden in het jaarverslag en is beschikbaar op het internet
(www.connectgroup.com).
Belangrijkste risico’s voor de groep zijn:
•
•

•
•
•

De productie is volledig afhankelijk van de beschikbaarheid van alle componenten op het
ogenblik dat productie opstart. Het niet beschikbaar zijn van componenten zal aanleiding
geven tot vertraging van 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.
Insolvabiliteit van klanten kan een belangrijke invloed hebben op de resultaten.
Risico van verdagen van orders waardoor tijdelijke onderdekking van kosten kan ontstaan.

Belangrijkste gebeurtenissen tijdens de eerste jaarhelft
Begin 2014 behaalde Connect Group het medisch certificaat ISO 13485 voor zijn vestiging in
Poperinge, België. Deze kwaliteitsnorm is van toepassing op bedrijven die medische apparatuur en
hulpmiddelen aanbieden en daarbij conformiteit met wetgeving en klanteneisen wensen aan te
tonen. De ISO 13485 certificering opent voor Connect Group de technologisch veeleisende markt van
medische apparatuur en is een bevestiging van de kwaliteit van deze productie-eenheid, die eerder
ook al verschillende kwaliteitslabels behaalde.
Begin 2014 werd Connect Group erkend als leverancier door Deutsche Bahn en RATP (Régie
Autonome des Transports Parisiens). Deutsche Bahn erkende Connect Group voor de levering en het
onderhoud van elektriciteitsomvormers en andere elektrische modules. RATP erkende Connect
Group voor de levering van HVAC (heating, ventilation, air conditioning) modules voor de nieuwe
dubbeldekker treinen van RATP.
Dankzij de erkenning door deze 2 grote operatoren kan Connect Group nu de serieproductie
opstarten van een reeks strategische producten in de spoorwegmarkt en versterkt hiermee zijn
referenties in de spoorwegmarkt.
In mei 2014 kondigde Connect Group aan dat het raamcontract met Faiveley Transport, dat van start
ging in 2010, verlengd werd. Naast elektronica levert Connect Group ook kabelbomen en diensten
aan Faiveley Transport. Faiveley Transport is een belangrijke internationale fabricant en leverancier
van spoorwegmateriaal.
In juni 2014 kondigde Connect Group aan een raamovereenkomst te hebben gesloten met Nedap in
Groenlo. Hiermee zetten beide partijen hun samenwerking voort die in 2011 van start ging. Tijdens
deze periode breidde de opdrachtenportefeuille van Connect Group zich geleidelijk uit, zowel in
volume als in producttypes. Naast elektronica levert Connect Group ook kabelbomen en diensten
aan Nedap.
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Halfjaarresultaten Connect Group 2014
Deze verkorte tussentijdse geconsolideerde financiële staten samen met de toelichtingen afgesloten
op 30 juni 2014 werden niet geauditeerd.

Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening per 30 juni 2014 en 30 juni 2013

(in 000 Euro)
Omzet

SEM 1
2014

SEM 1
2013

64.806

100,0

63.048

100,0

-57.230

-88,3

-55.808

-88,5

7.576

11,7

7.240

11,5

-651

-1,0

-638

-1,0

Algemene en administratieve kosten

-3.311

-5,1

-3.218

-5,1

Verkoopkosten

-3.435

-5,3

-3.335

-5,3

Overige bedrijfsopbrengsten

354

0,5

152

0,2

Overige bedrijfskosten

-16

0,0

-71

-0,1

517

0,8

130

0,2

57

0,0

124

0,2

-559

-0.8

-415

-0,7

15

0,0

-161

-0,3

Belastingen

-2

0,0

-

-

Netto Resultaat

13

0,0

-161

-0,3

13

0,0

-161

-0,3

Kost van de verkopen
Bruto marge
Kosten van onderzoek en ontwikkeling

Bedrijfsresultaat
Financiële opbrengsten
Financiële kosten
Resultaat voor belastingen

Toe te rekenen aan
Groep
Derden

-

Winst per aandeel
Gewone winst / (verlies) per aandeel

0,0

-0,01

Verwaterde winst / (verlies) per aandeel

0,0

-0,01
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Verkorte geconsolideerde staat van het totaal resultaat
(in ooo Euro)

SEM 1 2014

SEM 1 2013

Winst / (verlies)

13

-161

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

13

-161

13
-

-161
-
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Verkorte geconsolideerde balans per 30 juni 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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30 juni 2014

31 december 2013

304
22.478
934
33.948
2
57.666

263
18.577
865
32.964
1
52.670

800
1.500
10.392
525
4.549
17.766
75.432

800
1.500
9.429
595
4.549
16.873
69.543

18.142

13.101

2.444

2.245

18.674

18.662

6.719

5.840

170
670
46.819

304
522
40.674

2.306
2.306

2.575
2.575

26.307

26.294

75.432

69.543
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Verkorte geconsolideerde eigen vermogensmutatietabel

(in 000 Euro)
31/12/2012
Netto resultaat
Andere elementen
van het totaal
resultaat
30/06/2013

(in 000 Euro)
31/12/2013
Netto resultaat
Andere elementen
van het totaal
resultaat
30/06/2014

Aantal
aandelen

Kapitaal

Wettelijke
reserve

Uitgifte
premie

10.290.024

638

43

42.091

Overgedragen
resultaat
-16.627
-161

Cumulatieve
omrekeningsverschilen
68

Aandeel van
de moedermaatschappij
26.213
-161

0

0

10.290.024

638

43

42.091

-16.788

68

26.052

Aantal
aandelen

Kapitaal

Wettelijke
reserve

Uitgifte
premie

10.290.024

638

43

42.091

Overgedragen
resultaat
-16.545
13

Cumulatieve
omrekeningsverschilen
67

Aandeel van
de moedermaatschappij
26.294
13

0

0

67

26.307

10.290.024

638
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Verkorte geconsolideerde kasstroomtabel voor de periode van 1 januari 2014 tot 30 juni 2014
en 1 januari 2013 tot 30 juni 2013

(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
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SEM 1 2014

SEM 1 2013

517

130

-

106

1.464
-133
1.848
-984
-3.901
13

1.512
-9
1.739
-191
-5.430
2.881

878

-884

-69
147
-2.068
-2
-90
-426
-2.586

-120
-638
-2.643
16
-341
-2
-2.970

-161
-2.197
14
-2.344

-186
-1.195
35
-1.346

-269

-1.634

199

-87

5.041
4.971
41
263
304

5.145
3.424
-892
1.089
197
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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
Tussentijdse verklaring 3de kwartaal 2014
Jaarresulaten 2014
Investor Relations
Luc Switten
Hugo Ciroux

13 november 2014
12 februari 2015

CEO
CFO

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

Conformiteitsverklaring
Deze verkorte geconsolideerde financiële staten samen met deze toelichtingen afgesloten op 30 juni
2014 werden niet geauditeerd.
De verkorte tussentijdse geconsolideerde financiële staten voor de zes maanden afgesloten op 30
juni 2014 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 2013, zoals gepubliceerd in het Jaarverslag aan de aandeelhouders over het boekjaar
2013.
Deze verkorte geconsolideerde financiële staten werden voor publicatie goedgekeurd door de Raad
van Bestuur van 26 augustus 2014.
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Seizoenaliteit
Seizoensgebondenheid is beperkt (tijdens jaarlijkse vakantieperiode (juli-augustus) verlaagde
uitlevering).

Wijzigingen in waarderings- en presentatieregels
In vergelijking met het geconsolideerde jaarverslag per 31 december 2013 kwamen volgende nieuwe
Standaarden en Interpretaties van toepassing. Deze hadden echter geen impact op de financiële
positie en resultaten van de Groep:
• IFRS 10 Geconsolideerde jaarrekening (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2014)
• IFRS 11 Gezamenlijke overeenkomsten (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2014)
• IFRS 12 Informatieverschaffing over belangen in andere entiteiten (toepasbaar voor

boekjaren vanaf 1 januari 2014)

• IAS 27 Enkelvoudige jaarrekening (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2014)
• IAS 28 Investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures (toepasbaar voor

boekjaren vanaf 1 januari 2014)

• Aanpassing van IFRS 10, IFRS 12 en IAS 27 Geconsolideerde jaarrekening en

informatieverschaffing – Investeringsentiteiten (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari
2014)

• Aanpassing van IAS 32 Financiële instrumenten: presentatie – Saldering van financiële activa

en verplichtingen (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2014)

• Aanpassing van IAS 36 Bijzondere waardevermindering van activa – Informatieverschaffing

over de realiseerbare waarde van niet-financiële activa (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1
januari 2014)

• Aanpassing van IAS 39 Financiële instrumenten – Novatie van derivaten en voortzetting van

hedge accounting (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2014)

In de ongecontroleerde tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële overzichten werden dezelfde
boekhoudkundige beleidslijnen gevolgd als in de geauditeerde geconsolideerde financiële overzichten
op 31 december 2013 en voor het jaar dat op dat moment eindigde.
De nieuwe standaarden en interpretaties 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.

Gesegmenteerde informatie
De groep bestaat enkel uit contract manufacturing activiteit en er is geen verdere segmentering.
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Transacties met verbonden partijen
Er zijn geen belangrijke transacties met verbonden partijen.

Gebeurtenissen na rapporteringsdatum
Er hebben zich geen materiële gebeurtenissen na rapporteringsdatum voorgedaan.

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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