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Tussentijdse verklaring
Connect Group NV (Euronext Brussel: CONN) heeft in het 3de kwartaal van 2016 een omzet van 26,4
miljoen Euro gerealiseerd. De omzet in het 3de kwartaal 2015 bedroeg 28,6 miljoen Euro. De omzet
met de klant ASML (klant waarmee alle activiteiten afgebouwd worden) bedroeg nog 980 k Euro ten
opzichte van 3 miljoen Euro in het 3de kwartaal 2015. Rekening houdend met dit gegeven is de omzet
stabiel gebleven. Vanaf het 4de kwartaal 2016 wordt verwacht dat de omzet met de klant ASML
verwaarloosbaar zal zijn.
EBITDA is 1.346 k Euro positief (787 k Euro positief in het 3de kwartaal 2015).
Het netto resultaat van het 3de kwartaal 2016 is 521 k Euro winst ten opzichte van 885 k Euro verlies
in het 3de kwartaal 2015. Het 3de kwartaal 2015 bevatte voor 740 k Euro reorganisatiekosten. Zonder
deze reorganisatiekosten zou het netto resultaat van het 3de kwartaal 2015 145 k Euro verlies
bedragen.
De cumulatieve omzet voor de eerste 9 maanden 2016 bedroeg 88,2 miljoen Euro ten opzichte van
85,4 miljoen Euro in de vergelijkbare periode 2015 (toename van 3,3 procent).
EBITDA voor herstructureringskosten bedroeg voor de eerste 9 maanden 4.369 k Euro positief in
2016 ten opzichte van 293 k Euro positief in 2015.
Netto winst voor de eerste 9 maanden in 2016 is 656 k Euro ten opzichte van een verlies van 7.902 k
Euro in 2015.
De netto winst in 2016 bevat voor 1.155 k Euro uitzonderlijke kosten (herstructureringskosten). Het
netto verlies van de eerste 9 maanden in 2015 bevatte voor 5.288 k Euro uitzonderlijke kosten (740 k
Euro herstructureringskosten en 4.548 k Euro afschrijving goodwill).
Zonder deze uitzonderlijke kosten bedraagt de netto winst voor de eerste 9 maand 1.811 k Euro
winst in 2016 en 2.614 k Euro verlies in 2015.
Alle in het verleden aangemelde reorganisaties werden volledig uitgevoerd en zullen geen impact
meer hebben op de resultaten in de volgende kwartalen.
Het orderboek per 30 september 2016 bedraagt 82,9 miljoen Euro (78,5 miljoen Euro per 30 juni
2016). 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 groep heeft in haar vestiging in Roemenië disputen met de BTW-autoriteiten met betrekking tot
de wijze waarop de intracommunautaire groepsleveringen de voorbije 5 jaar werden gerapporteerd.
De Roemeense autoriteiten hebben aan verschillende Europese landen informatie opgevraagd met
betrekking tot alle intracommunautaire transacties. Er werd nog geen enkele concrete aanslag
ingediend maar de lokale controleur in Roemenië neemt BTW-standpunten waardoor een belangrijk
deel van de leveringen van Roemenië naar West-Europa Roemeens BTW-plichtig zouden zijn. Die
stellingname van de controleur wordt niet gedeeld door Connect Group en haar fiscale adviseurs.
Indien de lokale controleur in Roemenië op basis van zijn visie, aanslagen zou vestigen waarvan de
bedragen mogelijk materieel maar niet gekend of inschatbaar zijn, zal de groep deze aanslagen
moeten aanvechten via de normale procedures en/of juridische weg. De groep is overtuigd
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voldoende bewijzen te kunnen aanleveren om, indien aanslagen gevestigd worden, het geschil in
haar voordeel te beslechten.
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, 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).
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