Persbericht – 1e Halfjaar cijfers 2014
Leek, 29 augustus 2014
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1. Halfjaarverslag 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014
Toelichting op de halfjaarcijfers
Inverko heeft het eerste half jaar van 2014 op succesvolle wijze invulling kunnen geven aan de
aangekondigde strategie. Van een tweede en een derde werkmaatschappij zijn de overnames
namelijk in het eerste halfjaar afgerond.
Synaplast GmbH is een achterwaartse integratie in de Inverko keten ‘van afval tot eindproduct’ en
met de overname van Equipe BV is een belangrijke strategische ketenintegratie bewerkstelligd in
voorwaartse richting. De potentiële bijdragen van deze bedrijven aan het resultaat van Inverko NV
zien er veelbelovend uit. Synaplast is een overname van beperkte schaal, maar strategisch van
waarde. De specifieke expertise van deze onderneming vormt weer een belangrijke schakel in de
keten ‘van afval tot eindproduct’. Voor de onderneming is EUR 250.000 in contanten betaald plus
94.250 nieuw uit te geven aandelen Inverko N.V. Vanaf het tweede halfjaar zullen de resultaten van
deze onderneming voor het eerst worden geconsolideerd.
Waar voorzien was op volledige consolidatie van Inverko Compounding (Equipe) in 2014, wordt deze
vooralsnog als deelneming opgenomen, waarop de omzetprognose over geheel 2014 aanzienlijk
dient te worden bijgesteld. Vanaf 2015 wordt echter alsnog verwacht dat de resultaten van deze
onderneming volledig geconsolideerd mogen worden in Inverko NV.
Inverko Compounding laat in 2014 een sterk verbeterend productieresultaat zien. In de fabriek waar
kunststof afval wordt gewassen, gemalen, opgewaardeerd en geregranuleerd tot een nieuwe
grondstof, is de derde productielijn nu geoptimaliseerd en mede door diverse nieuwe hoogwaardige
contracten met lange looptijden is de fabriek de voor geheel 2014 van gegarandeerde
productiebezetting voorzien. Investeren in een aanvullende productielijn is nu van groot belang om
de overheadkosten per product te reduceren en zo winstgevendheid te creëren. De potentie hiervan
is dermate groot, dat aan deze investering een hoge prioriteit zal worden gegeven.
Naast voorgenoemde overnames bewijst werkmaatschappij Inverko Polymers BV opnieuw een
solide basis te zijn. Deze onderneming levert met een EBITDA van EUR 0,45 miljoen een grote
bijdrage in het resultaat van het fonds.
De totaalomzet van Inverko NV over het eerste halve jaar bedraagt EUR 7,9 miljoen. De
geconsolideerde EBITDA ligt op EUR 0,11 miljoen. De solvabiliteit per 30 juni 2014 is substantieel
gestegen van 10,4% naar 53,8% en het eigen vermogen van EUR 0,44 miljoen naar EUR 5,5 miljoen.
Daarmee is Inverko klaar voor een nieuwe dynamische periode.
Inverko NV investeert in groei. Met de goed gedocumenteerde overnames zijn flinke éénmalige
kosten gemoeid geweest. Tezamen met de hoge éénmalige kosten voor het prospectus voor het
uitgeven van de aandelen om de reverse acquisition van Inverko mogelijk te maken, is het totale
geconsolideerde bedrijfsresultaat over het eerste halfjaar van 2014 op EUR 0,11 miljoen
uitgekomen. Deze éénmalige kosten zijn in de prognose onderschat, waardoor de huidige resultaten
negatief zijn beïnvloed. Inverko zal in de toekomst nieuwe overnames in een beter passend tempo
bewerkstelligen en ook de hierop aansluitende prognoses bijstellen.
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Om de onderzoeken en onderhandelingen omtrent de voorgenomen overname van Beutech BV op
kwalitatieve en verantwoorde wijze af te ronden, hebben beide partijen geconstateerd meer tijd
nodig te hebben dan verwacht. Afhankelijk van de resultaten van de verdere gesprekken zou
Beutech op zijn vroegst vanaf het vierde kwartaal van 2014 een bijdrage kunnen gaan leveren aan de
winstgevendheid van Inverko NV. Van een vierde voorgenomen overname is, na uitgebreider
onderzoek en hierop volgende intensieve onderhandeling, besloten af te zien. Deze overname was
aan de markt nog niet eerder bekend gemaakt, maar wel in de prognose opgenomen.
Vanwege afstel en uitstel van voorgenoemde overnames, alsmede het niet kunnen consolideren van
de activiteiten van Inverko Compounding, verwacht Inverko NV over geheel 2014 een omzet van
totaal EUR 18 miljoen te realiseren. De prognose van de EBITDA van Inverko NV zal na aftrek van de
éénmalige kosten van overnames, het prospectus, alsmede de hoge overheadkosten van de NV
vanwege dit opstartjaar, ongeveer EUR 0,35 miljoen bedragen. De prognose voor 2014 is daarmee
aanzienlijk bijgesteld ten aanzien van een eerder afgegeven omzetprognose, waarin consolidatie van
Inverko Compounding en niet nader genoemde overnames wel waren opgenomen.
Belangrijk onderdeel van de strategie blijft natuurlijk het realiseren van overnames van strategische
ketenpartners. Dit kunnen kandidaten zijn die momenteel al onderwerp van onderzoek zijn, maar
ook zal er acquisitie verricht blijven worden bij nieuwe strategische kandidaten. Echter met de
positief verrassende groeispurt waarin Inverko Compounding zich momenteel bevindt en de
kwaliteit en kwantiteit van de contracten die door deze onderneming het afgelopen halfjaar zijn
afgesloten, zal de focus ook zeker komen te liggen op de optimalisatie en de autonome groei van de
werkmaatschappijen. Dit biedt namelijk prachtige groeikansen voor alle Inverko NV ketenpartners.
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Toelichting financiële positie
De posten die qua omvang en ontwikkelingen opvallend zijn lichten wij onderstaande kort toe:





Goodwill
Voor de overname van 50% van Equipe BV (Inverko Compounding BV) is onder de
immateriële vaste activa een goodwill van ruim EUR 3,0 miljoen verantwoord. Het bestuur
verwacht namelijk dat beide vennootschappen vanaf 2015 een structurele bijdrage aan de
winst zullen leveren.
Lening aan Equipe BV
Onder de financiële vaste activa is een lening van ruim EUR 0,8 mln. van Inverko N.V. aan
Equipe BV verantwoord.
Eigen vermogen
Voor de mutaties in het eigen vermogen verwijzen wij naar paragraaf 3.4.

Transacties verbonden partijen


De belangrijkste transacties met verbonden partijen is/zijn:
-

Levering van 15.000.000 aandelen aan H.J. Alssema Beheer BV

-

Tussen Inverko Polymers BV en Inverko Compounding BV is een
dienstverleningsovereenkomst gesloten voor het inkopen en verkopen van
grondstoffen, leveren van back-office diensten en het voeren van operationeel en
commercieel management.

Gebeurtenissen na balansdatum


Per 19 augustus heeft COO Ron van Veldhoven na constructief overleg besloten de
onderneming met directe ingang te verlaten. Het bestuur en de Raad van Commissarissen
beraden zich over de toekomstige invulling van het bestuur. Er wordt momenteel
onderzocht hoe een optimaal compacte-, kosten reducerende- en slagvaardige
bestuursstructuur op korte termijn ingericht kan worden.



Onderdeel van de afspraken die zijn gemaakt met vertrekkend COO Ron van Veldhoven is
een terug levering van 350.000 aandelen van Van Veldhoven zijn holding Vero Holding BV
aan Inverko NV. Er wordt geen vertrekvergoeding uitgekeerd en Vero Holding heeft
beperkte vrijheid geaccepteerd bij de verkoop van aandelen Inverko NV, die hiermee slechts
gelijkmatig in beperkte hoeveelheden op de vrije markt aangeboden kunnen worden. Beide
partijen hebben bij het maken van de afspraken het belang van het fonds en de
aandeelhouders voorop gesteld.



De overname van Synaplast GmbH Niederlangen DLD zoals aangekondigd op 22 jan jl. wordt
op 1 augustus door middel van de overdracht van 100% van de aandelen afgerond. Bij het
afronden van de overname zal er EUR 250.000 in contanten worden betaald plus 94.250
nieuw uit te geven aandelen Inverko N.V.
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Algemene zaken
Op de tussentijdse financiële overzichten is geen accountantscontrole verricht.
Naar de mening van het Bestuur van Inverko N.V. 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 2013.
Leek, 29 augustus 2014
H.J. Alssema, CEO
D. Zethoven, 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 H.J.
Alssema (CEO) en de Raad van Commissarissen bestaande uit de heer D. Zethoven en T. Lodewijkx
met inachtneming van dezelfde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zoals toegelicht in
de jaarrekening 201 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 Inverko NV 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 de hieronder vallende werkmaatschappijen hebben in het algemeen geen
specifieke seizoensgebonden of cyclische activiteiten. Het halfjaarverslag 2014 geeft een getrouw
beeld van de activa, de passiva, de financiële positie en het verlies van Inverko NV en de gezamenlijk
in de consolidatie opgenomen ondernemingen.
Leek, 29 augustus 2014
H.J. Alssema, CEO

D. Zethoven, Voorzitter RvC
T. Lodewijkx, Lid RvC
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3. Halfjaarrekening 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014
3.1 Geconsolideerde balans per 30 juni 2014 (niet gecontroleerd)
Inverko N.V. - 30 juni 2014
(Alle bedragen in duizenden euro's tenzij anders vermeld,
voor resultaatbestemming)
30-6-2014
ACTIVA
Vaste activa
Immateriele vaste activa
Materiele vaste activa
Financiele vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
Handels- en overige vorderingen
Belastingvorderingen
Liquide middelen

Totaal activa
EIGEN VERMOGEN
Kapitaal en reserves toerekenbaar aan aandeelhouders
van de vennootschap
Gewone aandelen
Uit te geven aandelen
Gecumuleerde verliezen
Converteerbare obligatielening
Resultaat boekjaar

VERPLICHTINGEN
Langlopende verplichtingen
Converteerbare obligatielening
Leningen
Kortlopende verplichtingen
Schulden aan kredietinstellingen
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden
Handels- en overige verplichtingen
Belastingschulden
Overi ge s chul den en overl opende pa s s i va

Totaal verplichtingen
Totaal passiva

31-12-2013

3.242
1.135
927
5.304

16
1.196
120
1.332

1.638
3.506
148
30
5.322

1.336
1.910
120
1
3.367

10.626

4.699

17.751
0
-11.950
44
-124
5.721

7.601
6.070
-8.188
87
-5.082
488

6
194

13
267

50
139
3.948
174
394
4.705
4.905

581
120
2.780
222
228
3.931
4.211

10.626

4.699
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3.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening (niet gecontroleerd)
Inverko N.V. - 30 juni 2014
(Alle bedragen in duizenden euro's tenzij anders vermeld,
voor resultaatbestemming)

30-6-2014

Opbrengsten
Kostprijs van de omzet
Bruto-omzetresultaat

30-6-2013

7.892
-6.836
1.056

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

550
119
399
-12

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

-

Resultaat voor belastingen
Belastingen
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

86
583
-669

-52
-52

-302
-302

-64
-28
-92

-971
0
-971

Geassocieerde deelnemingen
Resultaat dochteronderneming aangehouden voor verkoop
Resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

-32
-124

-13
-984

Netto resultaat

-124

-984

-0,002

-0,04

Resultaat per aandeel x €1

-
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3.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is bepaald op basis van de indirecte methode.
Inverko N.V. - 30 juni 2014
(Alle bedragen in duizenden euro's tenzij anders vermeld,
voor resultaatbestemming)
30-6-2014
Bedri jfs res ul taa t
Total e a a npa s s i ngen voor ka s s troom ui t bedri jfs opera ties
Totaa l va n betaa l de en ontva ngen rente
Kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsacticviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Netto kasstroom

Liquide middelen
Stand per ei nde ha l fja a r
Stand per begi n boekja a r
Mutatie liquide middelen

30-6-2013
-124
-518
-52
-694
58
665
29

-985
395
-45
-635
0
900
265

30
1
29

276
11
265
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3.4 Geconsolideerd overzicht mutaties in het eigen vermogen
Inverko N.V. - 30 juni 2014
(Alle bedragen in duizenden euro's tenzij anders vermeld,
voor resultaatbestemming)

Boekwaarde 1 januari 2014
Convers i e obl i ga tie

Aandelen
kapitaal
gestort kapitaal
7.601

Uit te geven
aandelen

Converteerbare
lening

Overige
reserves

Resultaat

Totaal

6.070

87

-8.188

-5.082

488

50

-43
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Ui tgi fte ni euwe a a ndel en

1.630

-600

1.030

Ui tgi fte a a ndel en voor overna mes

8.470

-5.470

3.000

Agi o op ui tgi fte a a ndel en

1.320

Res ul taa t bes temmi ng
Res ul taa t na bel a s tingen
Boekwaarde per 30 juni 2014

-5.082
0
17.751

-

44

*
-11.950

1.320
5.082

-

-124

-124

-124

5.721

* Al s gevol g va n de revers e a cqui s tion zi jn de overi ge res erves en a gi o per ul timo 2013 a l s één pos t opgenomen.
Aa ngezi en i n 2014 s pra ke i s va n een genorma l i s eerde s i tua tie zi jn i n de ha l fja a rci jfers de mutaties a l s gevol g
va n a gi o en di s a gi o i n de overi ge res erves opgenomen. Di t i s i n l i jn met de gecons ol i deerde ja a rrekeni ng 2013.
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