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Halfjaarlijks financieel verslag 2019
Omzet in het 1ste halfjaar 2019 van 84,2 miljoen Euro ten opzichte van 75,8 miljoen Euro in het 1ste
halfjaar 2018.
Positieve EBITDA van 4.068 K Euro voor het 1ste halfjaar 2019 ten opzichte van een positieve
EBITDA van 4.097 K Euro in het 1ste halfjaar 2018.
Bedrijfsresultaat van 2.826 K Euro winst in het 1ste halfjaar 2019 ten opzichte van 3.007 K Euro
winst in het 1ste halfjaar 2018.
Netto winst van 2.372 K Euro in 1ste jaarhelft 2019 ten opzichte van 2.410 K Euro winst in 1ste
jaarhelft 2018.
Stabiel Orderboek van 124,8 miljoen Euro einde 1ste halfjaar 2019 ten opzichte van 123,7 miljoen
Euro einde 2018.

Managementbespreking en -analyse van de resultaten
Jeroen Tuik (CEO):
“Connect heeft, ondanks de economische onzekerheid, wederom een Double-digit Growth
meegemaakt ten opzichte van de eerste jaarhelft van 2018. Het is dan ook veilig te stellen dat de
onveranderde missie van Connect Group, het willen blijven bijdragen aan het succes van haar
klanten, en de in dit kader gemaakte inspanningen haar vruchten afwerpt.
Ons investeringsprogramma is nog steeds in volle vaart; doelmatige investeringen worden gedaan
om te excelleren in alle relevante domeinen en onze klanten ook in de toekomst uitstekend te
kunnen blijven bedienen. De focus moet hier blijven liggen op een steeds verbeterende Efficiency
(snelheid) en klanttevredenheid, door investeringen in Mensen, Middelen en Machines.
Terugkijkend op de eerste helft van 2019 zien wij een versoepeling van de componentenmarkt
evenals een stijgende vraag bij een meerderheid van onze klanten en door de gezonde
omzet(markt)verdeling van Connect Group verwachten wij een geringe impact in geval van een
economische stagnatie binnen de automotive markt.
Voorts is er positief nieuws vanuit de Duitse tak van de Connect groep waar er een bijkomend
saleskantoor werd geopend in Bad Hersfeld (Hessen, centraal Duitsland) en waar onze
productielocatie in Frickenhausen tevens de transitie naar een Customer Focus Centre heeft gemaakt
gepaard gaande met een verhuis naar een nieuw kantoor in het nabijgelegen Neuffen.
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Zoals in een apart persbericht gemeld hebben wij medio mei 2019 van de Roemeense Fiscus (ANAF)
de finale belastingsaanslag gekregen berustend op merkwaardige bevindingen hunnerzijds. De
continuïteit is momenteel gewaarborgd, door middel van het afgeven van een bankgarantie; de
rechtsgang zal echter nog enige tijd in beslagnemen.
Voor wat betreft de tweede jaarhelft 2019 houden wij rekening met een mogelijk remmende
werking van de economie en de algemene marktcondities. Dit gegeven benadrukt de
noodzakelijkheid van het leggen van een extra focus op de voorheen gemelde doelstellingen gezien
de verwachte loonsstijgingen en inflatiecijfers, veroorzaakt door lage werkloosheidscijfers en krapte
op de arbeidsmarkt in de voor Connect Group relevante regio’s.”
Resultaten 1ste halfjaar
Connect Group NV (Euronext Brussel: CONN) meldt voor het 1ste halfjaar 2019 een omzet van 84,2
miljoen Euro. In de vergelijkbare periode in 2018 was de omzet 75,8 miljoen Euro. Dit komt neer op
een omzetgroei van 11% en werd gerealiseerd bij bestaande en verschillende nieuwe klanten. Meer
dan ooit blijft de focus op klanten binnen de verschillende nichemarkten waarin Connect meent de
meeste toegevoegde waarde te kunnen realiseren.
Het succes van Connect als onderaannemer is heel sterk afhankelijk van het succes en de groei van
haar klanten.
H1 2016
62,0 mio

H2 2016
54,8 mio

H1 2017
59,4 mio

H2 2017
65,5 mio

H 1 2018
75,8 mio

H 2 2018
74,2 mio

H1 2019
84,2 mio

De bruto marge bedroeg 11,4 procent ten opzichte van 12,3 procent in 2018. Kosten van onderzoek
en ontwikkeling en algemene- en administratieve kosten bleven nagenoeg constant (respectievelijk
1,0 en 4,0 procent op de omzet). De verkoopkosten (3,2 procent op omzet) daalden met 0,3
procentpunten.
Het bedrijfsresultaat was 2.826 K Euro positief in het 1ste halfjaar 2019 ten opzichte van 3.007 K Euro
positief in het 1ste halfjaar 2018.
De netto financiële kosten bedroegen 415 K Euro (576 K Euro in 2018). De kosten ter financiering van
schulden lagen in lijn met de geboekte kosten tijdens de tweede jaarhelft 2018. De daling van de
netto financiële kosten is hoofdzakelijk het gevolg van het gemiddeld geringere opname van de
bancaire kasfaciliteit, dit als gevolg van een verbeterd werkkapitaalbeheer. Bijkomend werd het
financieel resultaat negatief beinvloed door de stijging van de US dollar tijdens de eerste jaarhelft
2019. Connect Group kan in slechts in beperkte mate de impact van deze wisselkoersverschillen
afrekenen met haar klanten.
Het orderboek was stabiel op 123,7 miljoen Euro einde 2018 naar 124,8 miljoen Euro einde 1ste
jaarhelft 2019. 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 voor de toekomstige resultaten.
Tijdens de 1ste jaarhelft 2019 werden voor 2,5 miljoen Euro investeringen uitgevoerd (2,4 miljoen
Euro in 2018) bestaande uit voornamelijk vervangings-, automatisatie- en uitbreidingsinvesteringen
van het machinepark in de verschillende fabrieken, voornamelijk Oost-Europa.
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De voorraden stijgen van 36,9 miljoen Euro naar 38,9 miljoen. Rekening houdend met de
omzetstijging tijdens de eerste jaarhelft 2019 en de hiermee gepaard gaande behoefte aan extra
werkkapitaal (introductie van verschillende nieuwe projecten) merken we verbetering op van het
voorraadbeheer. Daarnaast merken we een versoepeling op in de supply chain van de levertijden en
beschikbaarheid van componenten.
Handelsvorderingen stijgen van 29,5 mio EUR naar 31,6 mio als gevolg van de sterke facturatie in de
maanden mei en juni 2019. De handelsvorderingen bevatten geen gekende toegenomen
invorderingsrisico’s.
De totale financiële schulden stegen met 12,0 miljoen Euro (van 22,0 miljoen Euro eind 2018 naar
34,0 miljoen Euro in 1ste jaarhelft 2019). Van deze stijging is 15,1 mio het gevolg van de
implementatie van IFRS 16 (leasings). Zonder het presentatie-effect van IFRS 16 zouden de financiële
schulden een netto daling tonen van 3,4 mio EUR. De presentatie van IFRS 16 leasings heeft een
effect van 15,1 mio EUR op het balanstotaal.
Gedurende 2018 hebben de banken een investeringsprogramma van EUR 6,0 mio goedgekeurd. Per
30 juni werd hiervan reeds EUR 4,0 mio aan investeringskredieten opgenomen.
Per 30 juni 2019 voldeed de groep aan alle vereiste bankconvenanten.
Het eigen vermogen steeg van 27,6 miljoen Euro naar 29,9 miljoen Euro door de netto winst van de
periode. De solvabiliteit van de groep daalde echter van 30,0 procent naar 28,6 procent ten gevolge
van het toegenomen balanstotaal door implementatie van IFRS 16. Zonder de impact van IFRS 16 zou
de solvabiliteit zijn gestegen naar 33,5 procent.
De analyse van de risicobeheersing is te vinden in het jaarverslag en is beschikbaar op onze website
(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,
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.
De groep is afhankelijk van een aantal klanten die individueel meer dan 10 procent van de
omzet bedragen. Indien één van deze klanten wegvalt, zal dat een impact hebben op de
resultaten;
De groep heeft een lopend dispuut met de BTW-autoriteiten in Roemenië dat mogelijk op
termijn een negatieve impact op het resultaat kan hebben.
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Belangrijkste gebeurtenissen tijdens de eerste jaarhelft
Behalve enige ontwikkeling in het Roemeens BTW-geschil zoals eerder vermeld, hebben er zich
tijdens de eerste 6 maanden van 2019 geen bijkomende belangrijke gebeurtenissen voorgedaan.
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Halfjaarresultaten Connect Group 2019
Deze verkorte tussentijdse geconsolideerde financiële staten samen met de toelichtingen afgesloten
op 30 juni 2019 werden niet geauditeerd.

Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening per 30 juni 2019 en 30 juni 2018

SEM 1
2019

%

SEM 1
2018

%

84.163

100,0

75.784

100,0

(74.602)

(88,6)

(66.453)

(87,7)

9.561

11,4

9.331

12,3

(838)

(1,0)

(775)

(1,0)

Algemene en administratieve kosten

(3.288)

(3,9)

(3.043)

(4,0)

Verkoopkosten

(2.721)

(3,2)

(2.625)

(3,5)

263

0,3

130

0,2

(151)

(0,2)

(11)

(0,0)

2.826

3,4

3.007

4,0

-

-

-

-

2.826

3,4

3.007

4,0

108

0,1

93

0,1

(523)

(0,6)

(669)

(0,9)

2.411

2,9

2.431

3,2

(39)

(0,0)

(21)

(0,0)

2.372

2,8

2.410

3,2

(in 000 Euro)
Omzet
Kost van de verkopen
Bruto marge
Kosten van onderzoek en ontwikkeling

Overige bedrijfsopbrengsten
Overige bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat voor herstructureringskosten
Herstructureringskosten
Bedrijfsresultaat
Financiële opbrengsten
Financiële kosten
Resultaat voor belastingen
Belastingen
Netto Resultaat
Toe te rekenen aan
Groep

2.372

2.410

Gewone winst / (verlies) per aandeel

0,09

0,09

Verwaterde winst / (verlies) per aandeel

0,09

0,09

Derden
Winst per aandeel
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Verkorte geconsolideerde staat van het totaal resultaat

(in ooo Euro)
Winst / (verlies)
Totaal resultaat
Totaal resultaat toewijsbaar aan:
Aandeel van de moedermaatschappij
Belang van derden
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2.372

2.410
2.410

2.372

2.410
-
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Verkorte geconsolideerde balans per 30 juni 2019 en 31 december 2018

(in 000 Euro)
Activa
Vlottende activa:
Kas en kasequivalenten
Handelsvorderingen
Contract assets
Overige vorderingen
Voorraden
Overige vlottende activa
Totaal vlottende activa
Vaste activa:
Overige vorderingen
Uitgestelde belastingen - activa
Materiële vaste activa
Immateriële vaste activa
Gebruiksrecht overeenstemmende activa (IFRS 16)
Totaal vaste activa
TOTAAL ACTIVA
Passiva 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
Voorzieningen
Totaal schulden op lange termijn
Eigen vermogen van de moedermaatschappij – deel van
de groep
TOTAAL PASSIVA EN EIGEN VERMOGEN
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30 juni 2019

31 december 2018

485
31.637
5.240
1.219
38.903
1
77.485

728
29.531
5.750
1.228
36.919
4
74.160

0
1.500
10.282
122
15.120
27.024
104.509

0
1.500
8.952
116
10.567
84.728

13.220

19.907

3.520

1.010

28.971

23.457

8.721

6.878

1.075
967
56.474

1.000
2.604
54.856

17.714
367
18.081

1.821
469
2.290

29.954

27.582

104.509

84.728
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Verkorte geconsolideerde eigen vermogensmutatietabel

(in 000 Euro)
31/12/2017
Aanpassing IFRS 15
01/01/2018
Netto resultaat
Andere elementen
van het totaal
resultaat
31/12/2018

(in 000 Euro)
01/01/2019
Netto resultaat
Andere elementen
van het totaal
resultaat
30/06/2019

Aantal
aandelen

Kapitaal

Wettelijke
reserve

Uitgifte
premie
45.768
45.768
-

Overgedragen
resultaat
(24.984)
615
(24.369)
4.414

Cumulatieve
omrekeningsverschilen
67
67
-

Aandeel van
de moedermaatschappij
22.553
615
23.168
4.414

26.754.062
26.754.062
-

1.659
1.659
-

43
43
-

-

-

-

-

-

-

-

26.754.062

1.659

43

45.768

(19.954)

67

27.582

Aantal
aandelen

Kapitaal

Wettelijke
reserve

Uitgifte
premie

26.754.062
-

1.659
-

43
-

45.768
-

Overgedragen
resultaat
(19.954)
2.372

Cumulatieve
omrekeningsverschilen
67
-

Aandeel van
de moedermaatschappij
27.582
2.372

-

-

-

-

-

-

-

26.754.062

1.659

43

45.768

(17.582)

67

29.954
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Verkorte geconsolideerde kasstroomtabel voor de periode van 1 januari 2019 tot 30 juni 2019
en 1 januari 2018 tot 30 juni 2018

(in 000 Euro)
Bedrijfswinst/(verlies) voor goodwill afschrijving en
herstructureringskosten
Correctie voor:
Waardeverminderingen voor dubieuze debiteuren en verouderde
stock
Afschrijvingen en waardeverminderingen
Voorzieningen
IFRS 15
Meerwaarde verkoop vaste aktiva
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
Ontvangen intresten
Overige
Netto kasstromen uit (gebruikt in) operationele activiteiten
Kasstromen van investeringsactiviteiten
Investeringen in immateriële vaste activa
Investeringen in materiële vaste activa
Ontvangsten verkoop vaste aktiva
Kasstromen uit (gebruikt in) investeringsactiviteiten
Kasstromen van financieringsactiviteiten
Toename/(afname) in lange termijn schuld
Toename/(afname) in achtergestelde lening
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 2019

SEM 1 2018

2.826

3.007

(85)

(160)

1.241
(27)
25
(45)
3.935
(1.613)
(1.907)
5.515

1.090
184
170
(7)
4.284
(6.494)
(4.362)
7.427

1.843

1.062

13
(1.637)
6.149
(40)
(65)
(170)
(184)
7
(1)
5.696

(16)
619
2.520
(21)
(201)
(106)
(274)
7
(2)
1.923

(46)
(2.531)
45
(2.532)

(41)
(2.379)
7
(2.413)

(5.590)

2.530
(800)
(1.165)
565
75
200
275

2.185
(3.405)
(241)
727
486
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Toelichting bij de verkorte geconsolideerde financiële staten
Conformiteitsverklaring
Deze verkorte geconsolideerde financiële staten samen met deze toelichtingen afgesloten op 30 juni
2019 werden niet geauditeerd.
De verkorte tussentijdse geconsolideerde financiële staten voor de zes maanden afgesloten op 30
juni 2019 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 en bijhorend persbericht voor de
verslagperiode afgesloten op 31 december 2018, zoals gepubliceerd in het Jaarverslag aan de
aandeelhouders over het boekjaar 2018.
Deze verkorte geconsolideerde financiële staten werden voor publicatie goedgekeurd door de Raad
van Bestuur van 26 augustus 2019.

Seizoenaliteit
Seizoensgebondenheid is beperkt (tijdens jaarlijkse vakantieperiode (juli-augustus) verlaagde
uitlevering).
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Wijzigingen in waarderings- en presentatieregels
In vergelijking met het geconsolideerde jaarverslag per 31 december 2018 kwamen volgende nieuwe
Standaarden en Interpretaties van toepassing.







IFRS 16 Lease overeenkomsten (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2019)
IFRIC 23 Onzekerheid over de fiscale behandeling van inkomsten
Aanpassing van IAS 19 Planwijzigingen, inperkingen en afwikkelingen
Aanpassing van IAS 28 Lange termijn investeringen in geassocieerde deelnemingen en
joint ventures
Aanpassing van IFRS 9 Kenmerken van vervroegde terugbetaling met negatieve
compensatie
Jaarlijkse verbeteringen aan IFRS 2015-2017 cyclus

Er werden geen significante wijzigingen aangebracht in onze waarderingsregels gebruikt voor het
opstellen van deze verkorte geconsolideerde tussentijdse cijfers ten opzichte van deze gebruikt voor
het opstellen van de meest recente geconsolideerde jaarrekening van 31 december 2018, met
uitzondering van de toepassing van nieuwe standaarden en interpretaties, hieronder omschreven.
IFRS 16 Lease overeenkomsten, en verduidelijkingen van deze IFRS (toepasbaar voor het boekjaar
beginnend op 1 januari 2019)
Met betrekking tot de toepasbaarheid van IFRS 16 – Lease Overeenkomsten – heeft de onderneming
de impact hiervan geanalyseerd en in haar balans verwerkt. IFRS 16 bepaalt in hoofdzaak dat alle
leases , die momenteel geclassificeerd worden als operationele lease, in de balans moeten worden
gereflecteerd. De netto impact op het balanstotaal bedraagt 15.120 KEUR. Connect Group maakt
gebruik van operationele leasing voor enkele van haar gebouwen in het buitenland en als
financiering van het bedrijfswagenpark.
Andere nieuwe standaarden en interpretaties toepasbaar voor het boekjaar beginnend op 1 januari
2019 hadden geen enkele impact op onze verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële cijfers.
Wij hebben geen standaard, interpretatie of wijziging vervroegd toegepast.
In de ongecontroleerde tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële overzichten werden
dezelfde boekhoudkundige beleidslijnen gevolgd als in de geauditeerde geconsolideerde financiële
overzichten op 31 december 2018 en voor het jaar dat op dat moment eindigde.
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Transacties met verbonden partijen
In de eerste jaarhelft 2019 werden bepaalde transacties tegen normale marktomstandigheden
uitgevoerd met IPTE Factory Automation NV betreffende de aankoop van bepaalde machines voor
een bedrag van 360 K Euro.

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

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, Atlas Copco, Esterline,
Faiveley, Grammer en Transics. Het bedrijf stelt vandaag ca. 2.000 mensen te werk over verschillende
Europese vestigingen. De aandelen van de onderneming worden verhandeld op NYSE Euronext
Brussels: CONN (www.euronext.com).

Investor relations
Arnaud Devooght
Tel: +32 (0)16 61 87 78
www.connectgroup.com
ir@connectgroup.com
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Verklaring van de verantwoordelijke personen
De ondergetekende 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.
Arnaud Devooght, CFO
Jeroen Tuik, CEO
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