Persbericht – 1e Halfjaar cijfers 2013
Naarden, 19 augustus 2013
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1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013
Toelichting op de halfjaarcijfers
Het bestuur van Vivenda Media Groep NV (VMG) maakt bekend dat over het eerste halfjaar van
2013 de liquiditeitspositie ten opzichte van 31 december 2012 verbeterd is doordat voor
EUR 1 miljoen aan nieuwe converteerbare obligaties zijn geplaatst en volgestort. Op 31 mei 2013 is
een beloning aan de heer G. Schaaij geleverd groot 1 miljoen aandelen.
In het eerste half jaar is een verlies is geleden van circa EUR 1 miljoen met name omdat geen omzet
genererende activiteiten hebben plaatsgevonden en sprake is van incidentele kosten. Voor het
aantrekken van nieuwe obligatiehouders zijn eenmalig kosten gemaakt van EUR 0,45 miljoen en
door vervroegde conversies is eenmalige een rentelast verantwoord van ruim EUR 0,2 miljoen.
Het eigen vermogen per 30 juni 2013 bedraagt circa EUR 2,0 miljoen negatief. Omdat in de NV geen
operationele activiteiten plaats vinden, worden de converteerbare obligaties op basis van IFRS
(International Financial Reporting Standards) en relevante contracten, verantwoord als vreemd
vermogen. Onder de kortlopende schulden is voor EUR 2,1 miljoen aan converteerbare obligaties
verantwoord. Op het moment dat in VMG weer sprake is van operationele activiteiten worden deze
converteerbare obligaties verantwoord onder het eigen vermogen.
Ten opzichte van 31 december 2012 daalt het eigen vermogen met EUR 0,3 miljoen. Dit wordt
veroorzaakt door:
 een negatief resultaat van circa EUR 1 miljoen;
 uitgifte van 1,7 miljoen nieuwe aandelen met een totale nominale waarde van EUR 0,3
miljoen;
 conversies van 24 obligaties waardoor 5,7 miljoen aandelen zijn geplaatst met een positief
effect op het eigen vermogen van EUR 0,4 miljoen.
Ontwikkelingen
VMG heeft een voorlopige overnameovereenkomst met afvalverwerker Inverko Polymers B.V.
getekend. VMG verwacht deze transactie in het derde kwartaal van 2013 af te ronden.
Het bestuur overweegt om de entiteiten welke geen activiteiten meer hebben te liquideren. De
activa en passiva van voor verkoop beschikbare groepsonderdelen en beëindiging van
bedrijfsactiviteiten hebben betrekking op: Zuka B.V., Factotum Kantoorautomatisering B.V. en
Microweb Home B.V. De bezittingen en schulden gerelateerd aan deze vennootschappen zijn
gepresenteerd als voor verkoop beschikbare activa in navolging van de goedkeuring van de Raad van
Commissarissen om de activiteiten van deze vennootschappen te liquideren. Het resultaat van deze
ondernemingen is verantwoord als resultaat dochteronderneming aangehouden voor verkoop.

2

Continuïteit
Het bestuur verwacht door het aantrekken van nieuwe activiteiten in de tweede helft van 2013 een
structureel positieve kasstroom en een structureel positief eigen vermogen te verkrijgen. Daarmee
wordt een basis gelegd voor de continuïteit op lange termijn en het verrichten van nieuwe
acquisities.
Gebeurtenissen na balansdatum
Bij het opstellen van de halfjaarcijfers is gebleken, dat een fout is gemaakt bij conversie van
obligaties in aandelen VMG. In het eerste halfjaar heeft Vero Holding B.V. al haar obligaties met
uitgiftedatum 8 december 2009 omgezet in aandelen. Door een administratieve vergissing zijn meer
obligaties geconverteerd dan Vero Holding daadwerkelijk bezat. Vero Holding heeft per 19 augustus
2013 alle 1.093.843 teveel uitgegeven aandelen terug geleverd aan VMG en hiervan melding gedaan
aan de AFM. Vero Holding is de holding maatschappij van de heer Van Veldhoven.
Algemene zaken
Op de tussentijdse financiële overzichten is geen accountantscontrole verricht.
Naar de mening van het Bestuur van VMG heeft in de eerste helft van het boekjaar geen wijziging
plaatsgevonden van de risico's die zijn vermeld in de opgenomen risicoparagraaf in het jaarverslag
2012. Ook voor de komende zes maanden voorziet het bestuur hierin geen wijziging. De interne
risicobeheersings- en controlesystemen van VMG hebben naar behoren gewerkt.
Naarden, 19 augustus 2013
R.J.M. van Veldhoven, CEO
C. van Versendaal, Voorzitter RvC
T. Lodewijkx, Lid RvC
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2. BESTUURSVERKLARING
Grondslagen halfjaarverslag
Het halfjaarverslag is opgesteld in opdracht van de Raad van Bestuur bestaande uit de heer R.J.M
van Veldhoven (CEO) en de Raad van Commissarissen bestaande uit de heer C. van Versendaal en T.
Lodewijkx met inachtneming van dezelfde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zoals
toegelicht in de jaarrekening 2012 van de vennootschap en de IAS 34.
Getrouw beeld
Het halfjaarverslag geeft een getrouw beeld omtrent de toestand op de balansdatum en de
gang van zaken gedurende de eerste helft van het boekjaar van VMG en de met haar verbonden
ondernemingen, waarvan de gegevens in het halfjaarverslag zijn opgenomen. Tevens geeft zij een
getrouw beeld van de verwachte gang van zaken op het gebied van de investeringen, de
omzetontwikkeling en de rentabiliteit zoals hiervoor reeds beschreven.
Overige
Op de financiële overzichten in deze halfjaarrapportage heeft geen accountantscontrole
plaatsgevonden.
De vennootschap en haar dochterondernemingen hebben geen specifieke seizoensgebonden of
cyclische activiteiten. Het halfjaarverslag 2012 geeft een getrouw beeld van de activa, de passiva, de
financiële positie en het verlies van VMG en de gezamenlijk in de consolidatie opgenomen
ondernemingen.
Naarden, 19 augustus 2013
R.J.M. van Veldhoven, CEO

C. van Versendaal, Voorzitter RvC
T. Lodewijkx, Lid RvC
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3. Halfjaarrekening 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013
3.1 Geconsolideerde balans per 30 juni 2013 (niet gecontroleerd)
Vivenda Media Groep N.V. - 30 juni 2013
(Alle bedragen in duizenden euro's tenzij anders vermeld,
voor resultaatbestemming)
30-6-2013
ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Participaties
Vlottende activa
Handels- en overige vorderingen
Belastingvorderingen
Liquide middelen
Activa van voor verkoop beschikbare groepsonderdelen

Totaal activa
EIGEN VERMOGEN
Kapitaal en reserves toerekenbaar aan aandeelhouders
van de vennootschap
Gewone aandelen
Agioreserve
Gecumuleerde verliezen
Converteerbare obligatielening (EV)
Verlies boekjaar
VERPLICHTINGEN
Langlopende verplichtingen
Converteerbare obligatielening
Kortlopende verplichtingen
Schulden aan kredietinstellingen
Handels- en overige verplichtingen
Belastingschulden
Passiva van voor verkoop beschikbare groepsonderdelen
Totaal verplichtingen
Totaal passiva

31-12-2012

-

1

1
314
40
276
630
6
636
637

5.297
129.506
(135.868)
56
(985)
(1.993)

1
1
311
311
16
327
328

3.820
129.450
(132.522)
928
(3.345)
(1.670)

33

196

2.516
2.516
82
2.630
637

19
1.620
13
1.652
150
1.802
328
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3.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening (niet gecontroleerd)
Vivenda Media Groep N.V. - 30 juni 2013
(Alle bedragen in duizenden euro's tenzij anders vermeld,
voor resultaatbestemming)
1e halfjaar 2013

1e halfjaar 2012

Gewone bedrijfsuitoefening
Opbrengsten
Kostprijs van de omzet
Bruto-omzetresultaat

-

565
(181)
384

Personeelskosten
Afschrijvingen op vaste activa
Bijzondere waardevermindering vaste activa
Overige bedrijfskosten
Netto-omzet resultaat

86
583
(670)

287
(202)

Financiële baten
Financiele lasten
Netto financiële baten- en (lasten)

302
(302)

64
(64)

Resultaat voor belastingen
Belastingen
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

(971)
(971)

(266)
(266)

Beëindigde bedrijfsactiviteiten
Resultaat verkoop participaties en
geassocieerde deelnemingen
Resultaat dochteronderneming aangehouden voor verkoop
Resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

(13)
(13)

284
15

-

Nettowinst / (verlies)

(985)

(266)

Verlies per aandeel x € 1
Verwaterde verlies per aandeel x € 1

(0,04)
(0,02)

(0,01)
(0,01)
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3.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is bepaald op basis van de indirecte methode.
Vivenda Media Groep N.V. - 30 juni 2013
(Alle bedragen in duizenden euro's tenzij anders vermeld,
voor resultaatbestemming)
30-6-2013
Bedrijfsresultaat
Totale aanpassingen voor kasstroom uit bedrijfsoperaties
Totaal van betaalde en ontvangen rente
Kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Netto kasstroom
Liquide middelen:
Stand per einde boekjaar
Stand per begin boekjaar
Mutatie Liquide middelen

30-6-2012
(985)
395
(45)
(635)
900
265

(266)
332
(64)
2
2

276
11
265

11
9
2
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3.4 Geconsolideerd overzicht mutaties in het eigen vermogen
Vivenda Media Groep N.V. - 30 juni 2013
(Alle bedragen in duizenden euro's tenzij anders vermeld,
voor resultaatbestemming)
Geplaatst en
Converteerbare
gestort kapitaal
Agioreserve
lening
Boekwaarde 1 januari 2013
3.820
129.451
928
Conversie obligatie

Overige
reserves
(132.523)

Resultaat
(3.345)

Totaal
(1.670)

1.478

56

(872)

-

-

661

Storting obligatielening

-

-

756

-

-

756

Afname obligatielening

-

-

-

-

-

-

Resultaat bestemming

-

-

-

(3.345)

3.345

-

Resultaat na belastingen

-

-

-

-

(985)

(985)

Presentatie naar kortlopende
schulden
Boekwaarde per 30 juni
2013

-

-

(756)

-

-

(756)

5.297

129.506

56

(135.868)

(985)

(1.993)
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