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Connect Group rapporteert halfjaar en jaarresultaten
2015
RESULTATEN 2E JAARHELFT :
Omzet van EUR 56,5 miljoen ten opzichte van EUR 56,2 miljoen in 2014.
Verbetering van bedrijfsresultaat voor bijzondere waardevermindering op goodwill van 566 K Euro
winst ten opzichte van 104 K Euro winst in 2014.
Netto resultaat van 38 K Euro winst ten opzichte van 4.659 K Euro verlies in 2014.
JAARRESULTATEN :
Omzet van EUR 113 miljoen ten opzichte van EUR 121 miljoen in 2014.
Verbetering van bedrijfsresultaat voor bijzondere waardevermindering op goodwill van 1.272 K
Euro verlies ten opzichte van 3.636 K Euro verlies in 2014.
Netto verlies van 6.979 K Euro ten opzichte van 4.646 K Euro verlies in 2014.
Het orderboek einde boekjaar 2015 bedraagt EUR 86,6 miljoen (EUR 82,8 miljoen eind 2014).

Managementbespreking en ‐analyse van de resultaten
Bespreking 2e jaarhelft
De 2e jaarhelft werd afgesloten met een omzet van EUR 56,5 miljoen in vergelijking met EUR 56,9
miljoen in de 1ste jaarhelft 2015 en EUR 56,2 miljoen in de 2e jaarhelft 2014. We kunnen stellen dat de
omzet zich gestabiliseerd heeft.
De kost van de verkopen verbeterde aanzienlijk van 93,6 procent naar 88 procent ten gevolge van de
daling van de loonkosten door de uitgevoerde reorganisaties in de eerste jaarhelft. Alle andere
kosten bleven vergelijkbaar met 1ste jaarhelft.
Nadat in de 1ste jaarhelft nog een netto verlies (voor afboeking goodwill) van EUR 2.468 K werd
geleden, was het resultaat voor de 2e jaarhelft terug positief (EUR 38 K).
Flor Peersman (CEO) :
“Wij zijn tevreden dat ons strikt kosten controle programma resultaat heeft opgeleverd. De 1ste
jaarhelft van 2015 was heel moeilijk voor het bedrijf. De noodzakelijke herstructurering in de fabriek
in Poperinge was niet eenvoudig en bracht heel wat inefficiënties met zich mee. Dit niet alleen in de
fabriek te Poperinge maar ook in de fabrieken die activiteiten overnamen. Gelukkig heeft de
volgehouden inspanning van alle medewerkers de nodige resultaten opgeleverd en hebben we in de
2e jaarhelft een kleine winst kunnen boeken. Ik bedank dan ook alle medewerkers uitdrukkelijk die
dit mede hebben gerealiseerd.
Wij zijn echter nog niet op het niveau dat we wensen te zijn. Ook in 2016 zullen nog de nodige
kostenaanpassingen dienen te gebeuren omdat we de rentabiliteit nog verder dienen te verbeteren.”
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Bespreking jaarresultaten
Op basis van het uitstaand orderboek eind 2014 en klantenprospecties bestond eind 2014 nog de
verwachting dat de omzet in 2015 terug licht zou stijgen. Deze verwachting werd echter niet
gerealiseerd. De omzetdaling, ingezet in de 2e jaarhelft van 2014, kon in 2015 niet omgekeerd
worden. De omzet bleef tijdens het hele jaar 2015 op het lagere niveau van de 2e jaarhelft 2014 en
was stabiel op EUR 56 miljoen per halfjaar.

Omzetevolutie (in EUR)

SEM 1 2014
64,7 miljoen

SEM 2 2014
56,2 miljoen

SEM 1 2015
56,9 miljoen

SEM 2 2015
56,5 miljoen

Rekening houdend met de omzetterugval van de 1ste jaarhelft 2014 naar 2e jaarhelft 2014, werd eind
2014 een belangrijke reorganisatie voor de fabriek in Poperinge aangekondigd. Tijdens de 1ste
jaarhelft van 2015 werd deze reorganisatie ook effectief uitgevoerd. Dit had een negatieve invloed
op de efficiëntie van de fabrieken tijdens de 1ste jaarhelft van 2015. Motivatie van medewerkers was
onder druk door de onzekerheid van wie het bedrijf diende te verlaten. Pas nadat de reorganisatie
beëindigd was en de verhuis naar de nieuwe locatie in Ieper doorgevoerd was, begon de fabriek
terug op basis van een normale efficiëntie te werken in de 2e jaarhelft.
In de loop van het 1ste kwartaal 2015 werd, op basis van de bijgestelde verlaagde omzetverwachting
voor het hele jaar, beslist om ook in andere fabrieken reorganisaties en kostenverminderingen door
te voeren. Zowel in de fabrieken in Nederland als Duitsland werden verdere kostenbesparingen
doorgevoerd. Deze reorganisaties hadden pas een positieve invloed op de cijfers in de 2e jaarhelft.
Tijdens het 1ste halfjaar werd nog een netto verlies geleden van EUR 2,5 miljoen. Door de
gerealiseerde kostenbesparingen werd het netto resultaat van de 2e jaarhelft met vergelijkbare
omzet als tijdens de 1ste jaarhelft terug positief.
De Raad van Bestuur heeft bij het opmaken van de halfjaarcijfers een impairment analyse uitgevoerd
en heeft besloten om op basis van alle gekende gegevens de goodwill ten belope van EUR 4,5 miljoen
af te boeken.
Rekening houdend met deze afboeking was het totale netto resultaat van het 1ste halfjaar EUR 7
miljoen negatief. De Raad van Bestuur was er zich bewust van dat een dergelijk negatief resultaat
vragen ging oproepen bij klanten, leveranciers en bankiers over de continuïteit van het bedrijf. Om
hierop in te spelen heeft de Raad van Bestuur in de zomer van 2015 beslist om aan de referentie‐
aandeelhouders voor te leggen om een kapitaalverhoging door te voeren en aan de bankiers werd
gevraagd om, indien nodig, tijdelijk extra kredieten ter beschikking te stellen, die daarop positief
hebben geantwoord. De referentie‐aandeelhouders hebben begin december 2015 toegezegd om
voor EUR 3 miljoen in te tekenen op een kapitaalverhoging.
De Raad van Bestuur merkt op dat, tijdens het ganse jaar 2015, steeds aan alle betaalverplichtingen
werd voldaan zonder gebruik te maken van de extra kredietfaciliteiten, die met de banken waren
genegotieerd. De controle op het gebruik van werkkapitaal werd versterkt, wat effectief resulteerde
in een verlaagd werkkapitaalgebruik op het einde van het jaar.

Persbericht: Jaarresultaten 2015

Pagina 2

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

Samenvattend kunnen we stellen dat 2015 niet heeft gebracht wat we hadden vooropgesteld. De
genomen maatregelen hebben ertoe geleid dat het bedrijf in de 2e jaarhelft terug een positief
resultaat kon realiseren maar dit resultaat is duidelijk nog onvoldoende ten opzichte van de
doelstellingen. Ook in 2016 zal de focus liggen op het verder reduceren van de kosten om de
rentabiliteit verder te verbeteren.
Binnen dit kader heeft de Raad van Bestuur de beslissing genomen om een nieuwe externe Chief
Executive Officer aan te werven. Na het vertrek van Luc Switten als CEO in april 2015, heeft Flor
Peersman, als COO, bijkomend de taak van CEO op zich genomen. De raad was van oordeel dat dit
slechts voor een beperkte tijd een oplossing was. De COO functie is een functie die, rekening
houdend met de operationele problematiek van het bedrijf, volle aandacht vraagt. Het aanwerven
van een nieuwe CEO ter versterking van het managementteam was dan ook een noodzaak.
Jeroen Tuik zal de functie van CEO vanaf 1 mei 2016 op zich nemen. Flor Peersman zal zich terug
volledig wijden aan zijn taak als COO binnen het bedrijf.

Jaarcijfers
Connect Group NV meldt een jaaromzet van EUR 113 miljoen ten opzichte van EUR 121 miljoen in
2014 (daling van 6,2 %). De omzetdaling is reeds begonnen in de 2e helft van 2014, waarna 2015
stabiel bleef op het lagere niveau van ongeveer EUR 56 miljoen per halfjaar.
De bruto marge op verkopen daalde van 11,6 % naar 9,2 % ten gevolge van voornamelijk de
inefficiëntie tijdens de 1ste jaarhelft als gevolg van de reorganisatie. De kosten voor onderzoek en
ontwikkeling, verkoop en administratie daalden substantieel van EUR 14 miljoen naar EUR 11,3
miljoen (daling van 19 %).
In 2014 bevatte de andere operationele inkomsten/kosten een opbrengst van EUR 712 K aangaande
een in het verleden volledig afgeboekte klantenvordering die uiteindelijk via rechtbank
gerecupereerd werd. In 2015 waren de andere operationele inkomsten/kosten negatief ten gevolge
van het afboeken van klantenvorderingen voor EUR 465 K.
In 2014 werd het bedrijfsresultaat belast met herstructureringskosten ten belope van EUR 4,5
miljoen waarvan EUR 3,8 miljoen provisie op jaareinde. In 2015 werd de provisie aangewend voor
enerzijds de herstructureringskosten gerelateerd aan 2014 en anderzijds voor de bijkomende
herstructureringskosten die gemaakt werden gedurende 2015. Aldus bleef de netto impact van de
herstructureringskosten op het resultaat beperkt tot EUR 29 K. Zonder rekening te houden met deze
herstructureringskosten, is het bedrijfsresultaat voor bijzondere waardevermindering goodwill in
2015 EUR 1.242 K negatief en in 2014 EUR 840 K positief.
De Raad van Bestuur heeft bij het opmaken van de halfjaarcijfers een impairment analyse uitgevoerd
en heeft besloten om in 2015 een waardevermindering op goodwill van EUR 4,5 miljoen te boeken.
Eind 2015 heeft de Raad van Bestuur een nieuwe impairment analyse uitgevoerd en hieruit bleek dat
geen additionele waardevermindering nodig was op het immaterieel en materieel vast actief.
Het netto financieel resultaat verslechterde in totaal met EUR 165 K voornamelijk ten gevolge van
hogere financieringslasten door een gestegen kostenpercentage. De onderneming maakt slechts
beperkt gebruik van vreemde munt indekkingscontracten.
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Het netto resultaat van de groep daalde aldus van een verlies van EUR 4.646 K naar een verlies van
EUR 6.979 K.
Het orderboek einde boekjaar 2015 was EUR 86,6 miljoen (EUR 82,8 miljoen eind 2014).

Balans
De handelsvorderingen bleven nagenoeg ongewijzigd met EUR 17,5 miljoen ten opzichte van EUR
17,2 miljoen eind 2014. De gerealiseerde omzet in het 4e kwartaal van beide jaren was nagenoeg
ongewijzigd.
De voorraden daalden sterk van EUR 31,6 miljoen eind 2014 naar EUR 27 miljoen eind 2015. Deze
daling is het gevolg van de genomen acties in 2015 tot beheersing van het werkkapitaal.
In 2015 werden voor EUR 2,2 miljoen nieuwe investeringen (zowel vervangings‐ als technologie‐
investeringen) uitgevoerd. De belangrijkste investering van het jaar was het beëindigen van de
verbouwing van het bedrijfspand in Ieper. Aangezien de jaarlijkse afschrijvingen EUR 2,7 miljoen
bedragen, daalden de materiële en immateriële vaste activa van EUR 10,9 miljoen eind 2014 naar
EUR 10,4 miljoen eind 2015.
De totale financiële schuld bleef nagenoeg constant en bedroeg EUR 21,1 miljoen eind 2014 en EUR
21,0 miljoen eind 2015. Als werkkapitaal beschikt de groep over bancaire korte termijn kredietlijnen
van EUR 6 miljoen waarvan op jaareinde bijna niets werd opgenomen (EUR 5 K), bancaire lange
termijn kredieten van EUR 5,2 miljoen welk volledig zijn opgenomen en een lange termijn
achtergestelde aandeelhouderslening van EUR 0,8 miljoen. Daarnaast maakt de groep gebruik van
factoring op haar klantenvorderingen voor EUR 13,3 miljoen. De groep heeft bancaire
investeringskredieten en leasingschulden ten belope van EUR 1,7 miljoen.
De handelsschulden stegen van EUR 14,2 miljoen eind 2014 naar EUR 15,7 miljoen eind 2015.
Per jaareinde voldeed Connect Group niet aan alle vereiste bankconvenanten. Hiervoor heeft de
groep echter voor jaareinde een waiver ontvangen, die een clausule bevat voor het opnieuw testen
van de ratio’s na 12 maanden. Deze waiver bevestigt dat de bestaande kredietlijnen behouden
blijven voor 2016. De hernieuwde kredietbrieven maken wel vermelding van een nieuwe convenant
die vanaf 2016 van toepassing is waarbij de EBITDA (excl. herstructureringskosten) minimaal EUR
1.237.500 dient te bedragen op 31 maart 2016, 30 juni 2016, 30 september 2016 en 31 december
2016. Op basis van het budget van 2016 verwacht de Raad van Bestuur naar best vermogen het
komende jaar te kunnen voldoen aan deze convenanten of in het geval één van deze convenanten
niet wordt gehaald, een vrijstelling te verkrijgen.
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, cash flow en EBITDA.
Insolvabiliteit van klanten kan een belangrijke invloed hebben op de resultaten.



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

Verwachtingen 2016
Het huidig economisch klimaat maakt het moeilijk om een duidelijk verwachtingspatroon voor 2016
vast te leggen. Connect Group is positief omtrent haar marktpositie bij bestaande en nieuwe klanten
en verwacht een verdere positieve impact in 2016 van de reorganisatie en andere genomen
maatregelen in 2015, maar blijft als subcontractor afhankelijk van de algemene evolutie bij haar
klanten.

Belangrijkste gebeurtenissen in 2015
De in 2014 opgestarte reorganisatie in Poperinge en de verhuis naar de eigen vestiging in Ieper werd
afgerond tijdens de eerste jaarhelft. Een 60‐tal medewerkers verliet het bedrijf en de vaste kosten
van de productie in de Ieper vestiging werd met EUR 300 K op jaarbasis verminderd.
Begin april 2015 kondigde de Raad van Bestuur het vertrek aan van CEO Luc Switten. COO Flor
Peersman werd aangesteld als CEO ad interim en met ondersteuning van het zittend management
en de raad van bestuur werd de continuïteit gegarandeerd.
In december 2015 besloot de Raad van Bestuur om over te gaan tot een kapitaalverhoging met
voorkeurrecht door uitgifte van nieuwe aandelen aan een inschrijvingsprijs van EUR 0,30 per aandeel
(inclusief uitgiftepremie).
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Belangrijkste gebeurtenissen na afsluiten van het boekjaar
Een klant van de dochteronderneming in Nederland heeft de vennootschap medegedeeld dat hij de
samenwerking in Nederland in de loop van 2016 definitief zal stopzetten. Deze klant staat voor een
omzet van EUR 12 miljoen in 2015 en de omzet zal in 2016 nog EUR 7 miljoen bedragen op basis van
zijn last time buy order. Vanaf 2017 zal de omzet voor deze klant EUR 0 bedragen. De beslissing tot
stopzetten van de relatie is ingegeven door het feit dat hij zijn productie en support wenst toe te
vertrouwen aan een subcontractor die zowel in Europa als Azië en Amerika aanwezig is, een vraag
waaraan Connect Group niet kon voldoen. Connect Group heeft in zijn budgetten en verwachtingen
voor de toekomst reeds rekening gehouden met dit gegeven.
Als gevolg van deze beslissing zal Connect Group 36 personeelsleden laten afvloeien in de vestiging in
Nederland. De onderhandelingen met de vakbonden werden opgestart begin februari 2016.
Alhoewel Connect Group in 2014 en 2015 reeds substantiële kostenbesparingen heeft doorgevoerd
in alle geledingen van de organisatie, is het niet uitgesloten dat ook in 2016 nog verdere
reorganisaties zullen doorgevoerd worden. Deze reorganisaties zullen beperkter van aard zijn dan de
reorganisaties in 2014 en 2015.
De Raad van Bestuur heeft besloten om over te gaan tot een kapitaalverhoging met voorkeurrecht
voor een minimumbedrag van EUR 3 miljoen. De houders van de voorkeurrechten hebben het recht
om in te schrijven op nieuwe aandelen aan de inschrijvingsprijs tijdens de inschrijfperiode. De
referentieaandeelhouders, QuaeroQ CVBA en Huub Baren BVBA (of een verbonden persoon) hebben
zich er, onder bepaalde voorwaarden, toe verbonden om ieder in te schrijven op de
kapitaalverhoging voor hun proportioneel deel en het gedeelte van de kapitaalverhoging waarvoor
geen inschrijvers zouden gevonden worden te onderschrijven en dit ieder tot een bedrag van in
totaal EUR 1,5 miljoen (met inbegrip van hun onder vermelde proportioneel gedeelte). De geplande
kapitaalverhoging zal plaatsvinden voor 30 april 2016. Connect Group zal een prospectus opstellen
en, na goedkeuring door de FSMA, publiceren in het kader van het openbaar aanbod van de nieuwe
aandelen.
Na het vertrek van Luc Switten als CEO in april 2015 heeft Flor Peersman als COO bijkomend de taak
van CEO op zich genomen. De raad was van oordeel dat dit slechts voor een beperkte tijd een
oplossing was. De COO functie is een functie die, rekening houdend met de operationele
problematiek van het bedrijf, volle aandacht vraagt. Jeroen Tuik zal de functie van CEO vanaf 1 mei
2016 op zich nemen. Flor Peersman zal zich terug volledig wijden aan zijn taak als COO binnen het
bedrijf.
Op de Raad van Bestuur van 22 februari 2015, heeft BC Conseil BVBA, vast vertegenwoordigd door
Bernard Delvaux, zijn ontslag als bestuurder ingediend wegens persoonlijke redenen. Bernard
Delvaux was bestuurder van Connect Group sinds april 2013. De Raad van Bestuur bedankt Bernard
Delvaux voor zijn inzet en constructieve medewerking aan het beleid van de vennootschap.
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Jaarresultaten Connect Group 2015
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 effectief kan rekenen op de financiële steun van haar referentieaandeelhouders door
middel van de aangekondigde kapitaalverhoging en/of van haar 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 immateriële en
materiële vaste activa.

Verkorte geconsolideerde winst‐ en verliesrekening voor de periodes eindigend op 31
december 2015 en 31 december 2014

(in 000 Euro)
Omzet
Kost van de verkopen
Bruto marge
Kosten van onderzoek en ontwikkeling
Algemene en administratieve kosten
Verkoopkosten
Overige bedrijfsopbrengsten
Overige bedrijfskosten
Herstructureringskosten
Bedrijfsresultaat voor bijzondere
waardevermindering op goodwill
Bijzondere waardevermindering op
goodwill
Bedrijfsresultaat
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
2015

%

SEM 2
2014

Jaar
2014

%

56.529
‐49.727
6.802
‐750
‐2.728
‐2.292
38
‐474
‐30

100,0
‐88,0
12,0
‐1,3
‐4,9
‐4,1
0
‐0,8
‐

56.178
‐49.957
6.221
‐581
‐2.990
‐3.072
528
‐2
‐4.257

100,0 113.436 100,0 120.984
‐88,9 ‐102.978 ‐90,8 ‐106.969
11,1
10.458
9,2 14.015
‐1,0
‐1.451
‐1,3
‐1.232
‐5,3
‐5.292
‐4,7
‐6.301
‐5,5
‐4.588
‐4,0
‐6.507
0,9
115
0,1
1.002
0
‐484
‐0,4
‐137
‐7,6
‐30
0
‐4.476

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

566

1,0

104

0,2

‐1.272

‐1,1

‐3.636

‐3,0

‐

‐

‐

‐

‐4.549

‐4,0

‐

‐

566
292
‐814
44
‐6
38

1,0 ‐4.153
0,5
169
‐1,4
‐652
0 ‐4.636
0
‐23
0 ‐4.659

‐7,4
0,3
‐1,2
‐8,3
0
‐8,3

‐5.821
451
‐1.601
‐6.971
‐8
‐6.979

‐5,1
0,4
‐1,4
‐6,1
0
‐6,1

‐3.636
226
‐1.211
‐4.621
‐25
‐4.646

‐3,0
0,2
‐1,0
‐3,8
0
‐3,8

38
‐

‐4.659
‐

‐6.979

‐4.646
‐

0
0

‐0,45
‐0,45

‐0,68
‐0,68

‐0,45
‐0,45

%

Jaar
2015

%
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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
Totaal resultaat
Totaal resultaat toewijsbaar aan:
Aandeel van de moedermaatschappij
Belang van derden
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2015

2014

‐6.979

‐4.646

‐
‐
‐6.979

‐
‐
‐4.646

‐6.979
‐

‐4.646
‐
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Verkorte geconsolideerde balans per 31 december 2015 en 31 december 2014

(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 2015

31 december 2014

653
17.505
1.391
27.038
180
46.767

209
17.191
1.147
31.617
2
50.166

264
1.500
10.087
339
0
12.190
58.957

394
1.500
10.478
443
4.549
17.364
67.530

13.331

17.668

624

2.740

15.723

14.282

5.775

5.587

852
918
37.223

4.117
747
45.141

7.065
7.065
14.669
58.957

741
741
21.648
67.530
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Verkorte geconsolideerde eigen vermogensmutatietabel

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

(in 000 Euro)
31/12/2014
Netto resultaat
Andere elementen
van het totaal
resultaat
31/12/2015

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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Over‐
gedragen
resultaat
‐16.545
‐4.646

Cumulatieve
omrekenings‐
verschilen
67

Aandeel van
de moeder‐
maatschappij
26.294
‐4.646

42.091

‐21.191

67

21.648

Wettelijke
reserve

Uitgifte
premie

638

43

42.091

Over‐
gedragen
resultaat
‐21.191
‐6.979

Cumulatieve
omrekenings‐
verschilen
67

Aandeel van
de moeder‐
maatschappij
21.648
‐6.979

638

43

42.091

‐28.170

67

14.669
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Verkorte geconsolideerde kasstroomtabel voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015
en 31 december 2014

(in 000 Euro)
Bedrijfswinst/(verlies) na herstructurering
Correctie voor:
Bijzondere waardevermindering op goodwill
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
Terugbetaling financiële schuld
Opname financiële schuld
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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2015

2014

‐5.821

‐3.636

4.549
877
2.665
‐3.264
‐994
4.124
‐736
1.442

‐
‐904
2.948
3.813
2.221
1.476
2.160
‐4.380

188

‐253

‐292
171
3.903
‐8
‐148
‐217
‐817
18
2.731

124
225
1.573
‐25
‐112
‐205
‐692
1
540

‐102
‐2.069
14
‐2.157

‐343
‐3.502
23
‐3.822

‐993
864
‐129
444
209
653

‐1.339
4.566
3.227
‐54
262
208
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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. 1.500 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 2016

Investor Relations
Flor Peersman
Hugo Ciroux

26 april 2016

CEO
CFO

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