Persbericht
Naarden, 7 januari 2013

AANGEPASTE VERSIE HALFJAARVERSLAG: RESULTATEN VIVENDA MEDIA GROEP H1
2012
In aanvulling op de op 1 november 2012 gepubliceerde resultaten voor het eerste halfjaar 2012
publiceert VMG vandaag haar volledige Halfjaarverslag 2012. In dit verslag hebben ten opzichte van
de verstrekte gegevens op 1 november jl. wijzigingen op de cijfers plaatsgevonden. De cijfers met
betrekking tot Q4Group zijn niet langer opgenomen in dit verslag. Zoals op 6 december j.l.
aangekondigd heeft VMG de aandelen van Q4Group terug geleverd.

Highlights 1ste halfjaar 2012
Het bestuur van Vivenda Media Groep NV (VMG) maakt bekend dat over het eerste halfjaar van
2012 een omzet is geboekt van € 0,57 miljoen ten opzichte van € 0,73 miljoen in het eerste halfjaar
2011.
De verwachting is dat de omzet in het tweede halfjaar gelijk zal zijn aan het eerste halfjaar van 2012.
De EBITDA is over het eerste halfjaar 2012 met € 187.000 negatief sterk verbeterd ten opzichte van
€ 367.000 negatief in het eerste halfjaar 2011.
Het eigen vermogen per 30 juni 2012 bedraagt € 1.766.000 tegenover € 3.872.000 in het eerste
halfjaar 2011.

Kerncijfers (voor accountantscontrole)
(bedragen in € x 1.000)
1e halfjaar 2012

1e halfjaar 2011

Netto-omzet

565

727

Brutomarge

384

487

EBITDA

(187)

(367)

Netto resultaat

(266)

(505)

30 juni 2012
Eigen vermogen
Eigen vermogen per aandeel

30 juni 2011
1.766

3.872

0,14

0,3

Toelichting op de resultaten
Bedrijfsresultaat
VMG boekte over het eerste halfjaar 2012 een netto omzet van € 0,57 miljoen (eerste halfjaar 2011:
€ 0,73 miljoen). Het EBITDA verlies verminderde vanwege het verder saneren van kosten.

Financiële lasten
De financiële lasten over het eerste halfjaar 2012 daalden verder ten opzichte van dezelfde periode
in 2011,van € 95.000 naar € 64.000.
Groepsvermogen
Het groepsvermogen is in het eerste halfjaar verder gedaald ten opzichte van 30 juni 2011 en 31
december 2011. Dit is het gevolg van het converteren van diverse obligaties alsmede de verwerking
van het negatieve resultaat per 30 juni 2012.

Ontwikkelingen eerste helft 2012
Marktomstandigheden
Factotum BV, het segment software en service van VMG, is er in geslaagd om in de eerste helft van
2012 een positief EBITDA resultaat te bereiken. Dit ondanks de aanhoudende malaise in de
onroerend goed markt.
Met de Webhome Mediamanager software worden ook de eerste stappen gezet om andere
markten te betreden. Zo kan de slogan 'printing on demand' verder ingevuld worden.
Op 13 December j.l is bekend gemaakt dat in het kader van de eerder aangekondigde
herstructurering VMG voornemens is Factotum BV te verkopen aan een investeringsmaatschappij uit
Rotterdam. De opbrengst zal aangewend worden ter versterking van de krappe liquiditeitspositie.

Q4Group BV
In het kader van de beoogde herstructurering is de overname van Q4Group BV- zoals aangekondigd
op 19 oktober jl.- teruggedraaid. Uit dien hoofde heeft VMG de aandelen Q4Group terug geleverd
aan Q4investments BV.
Zuka BV
Zuka.nl en Zuka.be zijn per 15 maart 2012 verkocht aan Cubic Media BV te Brielle. Dit betrof een
activa transactie. In deze overeenkomst is opgenomen dat VMG tot 31 december 2012 de hosting
tegen marktconforme tarieven zal blijven verzorgen.
Gebeurtenissen na balansdatum: Intentieovereenkomst A1 Internet BV
Op 2 juli 2012 is er een intentieovereenkomst getekend met A1 Internet BV te Heerenveen.
Inmiddels is in onderling overleg besloten geen verdere invulling te geven aan deze overname.
Transacties met gelieerde partijen
Driftakker heeft op 25 April 2012 €1.2 miljoen aan obligaties omgezet in 4.400.000 aandelen.
Vero Holding bv heeft een optie t/m 31/12/12 om deze 4.400.000 aandelen terug te kopen tegen
€0,175 per aandeel.
In het eerste halfjaar 2012 is er in totaal €1.6 miljoen aan obligaties geconverteerd in aandelen VMG
waardoor het totaal per 31/12 in de notering opgenomen aandelen 19.100.109 bedraagt.
Per 30/6 staat er €2.350.000,- uit aan converteerbare obligaties.

Algemene zaken

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 31 juli 2012 is de heer Van der Linden
benoemd tot Chief Operating Officer van de vennootschap. Zijn taken bestaan uit het leiden van de
dagelijkse operatie van alle ondernemingen binnen VMG, alsmede de integratie van de Q4group
ondernemingen in VMG. Inmiddels heeft de heer van der Linden per 18 oktober 2012 zijn
bestuurslidmaatschap uit gezondheidsredenen beëindigd
Op de tussentijdse financiële overzichten is geen accountantscontrole verricht.
Bestuursverklaring
Het halfjaarverslag is opgesteld in opdracht van het Bestuur bestaande uit de heer R.J.M van
Veldhoven (CEO) en de heer C. van Versendaal (voorzitter RvC) met inachtneming van dezelfde
grondslagen van waardering en resultaatbepaling zoals toegelicht in de jaarrekening 2011 van de
vennootschap en de IAS 34. 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 Vivenda Media Groep NV en
de gezamenlijk in de consolidatie opgenomen ondernemingen.

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 Vivenda Media Groep 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.
De bedrijfsactiviteiten hebben geleid tot een operationeel verlies van € 0,27 miljoen.
Naar de mening van het Bestuur van Vivenda Media Groep NV 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 2011. Ook voor de komende zes maanden voorziet het
bestuur hierin geen wijziging. De interne risicobeheersings- en controlesystemen van
Vivenda Media Groep NV hebben naar behoren gewerkt.
Over Vivenda Media Groep
Het bestuur is samen met externe adviseurs alle mogelijkheden aan het bestuderen om te zorgen
voor structurele continuïteit van VMG, waarbij naast een reeds geïnitieerde herstructurering geen
enkele optie wordt uitgesloten.

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (niet gecontroleerd)
(Bedragen in € 1.000)
1e halfjaar 2012 1e halfjaar 2011

Netto omzet

565

727

Kostprijs van de omzet

(181)

(240)

Bruto-omzetresultaat

384

487

Lonen en salarissen

284

555

15

43

Overige bedrijfskosten

287

299

Totale kosten

586

897

(202)

(410)

Financiële baten en lasten

(64)

(95)

Financiële baten en lasten

(64)

(95)

(266)

(505)

0

0

Afschrijvingen

Netto-omzetresultaat

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen
Belastingen

Resultaat deelnemingen
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen

0

0

(266)

(505)

1e halfjaar 2012

1e halfjaar 2011

Omzet

0.029

0.038

Bruto winst

0.020

0.025

EBITDA

-0.010

-0.019

Netto resultaat

-0.014

-0.026

Resultaten per aandeel

Geconsolideerde balans (niet gecontroleerd)
(Bedragen in € 1.000)
30 juni 2012
ACTIVA

31 december 2011
€

€

3.207

3.208

52

68

Vaste activa

3.260

3.275

Vorderingen

168

401

Liquide Middelen

11

9

Vlottende activa

179

410

3.439

3.685

3.838

2.559

128.399

129.130

(131.160)

(128.774)

955

2.865

(266)

(3.748)

Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa

PASSIVA
Aandelenkapitaal
Agioreserve
Overige reserves
Converteerbare obligatielening
Resultaat boekjaar

Eigen vermogen

1.766

2.031

Converteerbare obligatielening

261

403

Langlopende schulden

261

403

Handels- en overige
verplichtingen
Belastingschulden

972

946

440

304

1.412

1.250

3.439

3.685

Kortlopende schulden

1e halfjaar 2012

1e halfjaar 2011

Balanstotaal

0.178

0.341

Eigen Vermogen

0.091

0.201

Solvabiliteit

51.4%

58.7%

Balanswaarden per aandeel

Kasstroomoverzicht (volgens de indirecte methode)
(bedragen in € 1.000)
30 juni 2012

Bedrijfsresultaat

31 december 2011

-266

-3.748

Totale aanpassingen voor kasstroom uit
bedrijfsoperaties

332

2.901

Totaal van betaalde en ontvangen rente

-64

-91

Kasstroom uit operationele activiteiten

2

-938

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

0

-9

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

0

936

Netto kasstroom

2

-11

11

9

Liquide middelen:
Stand per einde boekjaar

Stand per begin boekjaar

9

20

Mutatie Liquide middelen

2

-11

Mutatie overzicht groepsvermogen
(bedragen in € 1.000)

Boekwaarde 1
januari 2012
Conversie obligatie
Storting
obligatielening
Afname
obligatielening
Resultaat
bestemming
Resultaat na
belastingen
Boekwaarde per
30 juni 2012

Boekwaarde 1
januari 2011
Conversie obligatie

Geplaatst en
gestort kapitaal
2.559

Agioreserve
129.130

Converteerbare
lening
2.865

1.279

371

(1.650)

Overige
reserves
(128.774)

Resultaat

Totaal

(3.748)

2.032
0
0

(1.102)

(260)

1.362
(3.748)

0
3.748

0

(266)

(266)

3.838

128.399

955

(131.160)

(266)

1.766

Geplaatst en
gestort kapitaal
2.069

Agioreserve

Converteerbare
lening
1.937

Overige
reserves
(125.008)

Resultaat

Totaal

(3.766)

4.252

409

91

129.020

500

Storting
obligatielening
Afname
obligatielening
Resultaat
bestemming
Resultaat na
belastingen
Boekwaarde per
30 juni 2011

125

125

(500)

(500)
(3.766)

2.478

129.111

1.562

(128.774)

3.766

0

(505)

(505)

(505)

3.872

