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Inverko NV: Focus weer op groei na een moeizame herstructurering in 2014.
Leek – Inverko N.V. (kunststof recycling) heeft met een omzet van € 14,7 miljoen in 2014 een
nagenoeg gelijke omzet behaald als in 2013. Er werd een positieve EBITDA behaald van € 0,6
miljoen en het eigen vermogen nam verder toe.
“De onderneming heeft een uitdagend jaar achter de rug” aldus Henk Alssema, CEO van Inverko, “De
definitieve afronding van de verwerving van de beursnotering is door verschillende gebeurtenissen
een zeer complex proces geweest en heeft het management en de raad van commissarissen het
afgelopen jaar voor flinke uitdagingen gesteld. Tevens werd de onderneming geconfronteerd met een
aantal onverwachtse problematieken uit het verleden van het beursfonds.
Deze gezamenlijke gebeurtenissen hebben geleid tot de nodige liquiditeitsdruk en beperking van de
operationele activiteiten, waardoor we te maken hebben gehad met teruglopende resultaten. We zijn
blij dat we de markt recent hebben kunnen melden dat er tussen de betrokken partijen integrale
overeenstemming is bereikt over een totaaloplossing met betrekking tot de financiële
herstructurering. De onderneming heeft nu weer de mogelijkheid om invulling te geven aan haar
groeistrategie. Ik ben optimistisch over de toekomst van Inverko en de mogelijkheden die het concept
“van afval tot eindproduct” in de circulaire economie biedt. Nu er rust en stabiliteit in de organisatie is
bewerkstelligd, is de focus weer volledig gericht op de verdere ontwikkeling van de onderneming, met
de ambitie uit te groeien tot een toonaangevende speler in de kunststofrecycling op de Europese
markt” aldus de CEO.
Het jaarverslag gaat uitgebreid in op deze belangrijke gebeurtenis na balansdatum en de
consequenties voor de resultaten van 2014. Inverko verwijst belanghebbenden naar het jaarverslag,
dat beschikbaar gesteld wordt op de website www.inverko.nl

1. Financiële ontwikkelingen 2014
Inverko Polymers
Inverko Polymers realiseerde in het verslagjaar een omzet van € 14 miljoen. De omzet daalde licht ten
opzichte van 2013. Er werd een positieve EBITDA behaald van € 0,32 miljoen, eveneens een daling
vergeleken met het voorgaande boekjaar. De omzetdaling bij Inverko Polymers deed zich vooral voor
in het vierde kwartaal en hing samen met de eerder genoemde druk op de liquiditeit. Hierdoor kon
minder afval en grondstoffen worden ingekocht waardoor zowel de productie als het handelsvolume
afnam. Om dezelfde reden stond ook het resultaat onder druk. Ondanks teruggang in het resultaat
blijkt Inverko Polymers toch een solide werkmaatschappij te zijn. Met een positief resultaat levert
Inverko Polymers een substantiële bijdrage aan het resultaat van de onderneming.
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Synaplast
Synaplast leverde in het eerste jaar als werkmaatschappij een positieve bijdrage aan het resultaat. De
totale omzet over 2014 bedroeg € 2 miljoen en er werd een positieve EBITDA gerealiseerd van € 0,1
miljoen. Synaplast is per 27 juni geconsolideerd. Met dit resultaat bewijst ook deze overname en
goede investering te zijn.
Equipe
De deelneming Equipe (50%) liet in 2014 een verbeterd productieresultaat per productielijn zien,
maar behaalde nog geen positief bedrijfsresultaat. De onderneming bevindt zich nog steeds in de
aanloopfase en er wordt hard gewerkt aan het optimaliseren van de dekking in de fabriek. Hiervoor
zijn in het eerste kwartaal een aantal loonopdrachten binnengehaald die de dekkingsgraad in de
fabriek substantieel verbeteren. Het management heeft er alle vertrouwen in dat in de toekomst deze
werkmaatschappij winstgevend zal worden en zo een positieve bijdrage zal leveren aan het resultaat
van Inverko N.V.
Inverko NV
De geconsolideerde omzet van Inverko kwam uit op 14,7 miljoen en er werd een positieve EBITDA
behaald van € 0,6 miljoen. Hier is in het resultaat een bijzondere waardevermindering (impairment)
verwerkt van 0,9 miljoen euro in verband met de afboeking van financiële vaste activa. Tevens is een
bijzondere positieve bate verwerkt met betrekking tot de earn-out regeling van de verkoper van 1.9
miljoen euro. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het jaarverslag.
Na verwerking van het resultaat over 2014 komt het eigen vermogen van Inverko uit op € 5,8 miljoen
tegen € 0,5 miljoen per einde 2013. Deze toename is enerzijds het gevolg van de plaatsing van
nieuwe aandelen in verband met de acquisitie van 50% van het kapitaal van Equipe en de overname
van Synaplast, anderzijds door de uitgifte van nieuwe aandelen ten behoeve van de versterking van
de kaspositie. Hierbij dient te worden aangetekend dat de financiële verwerking van de
overeenkomst met de ABN-AMRO bank een correctie in het eigen vermogen zal opleveren.
Voor deze correctie wordt verwezen naar het jaarverslag.
Op basis van nieuwe inzichten is gebleken dat de verwerving van de beursnotering anders verwerkt
had moeten worden in de jaarcijfers van 2013. Dit houdt concreet in dat het resultaat over 2013 niet
5,1 miljoen negatief maar 2,9 miljoen negatief had moeten zijn. Deze correctie heeft overigens geen
invloed op het eigen vermogen of de cash flow en zal worden gecorrigeerd in de vergelijkende cijfers
van de jaarrekening in 2014.

2. Strategie Inverko
Schaarste aan grondstoffen en groeiende aandacht voor duurzaamheid leiden tot het ontwikkelen
van nieuwe circulaire modellen, waarbij bezit van goederen plaats maakt voor gebruik. Dit biedt
enorme kansen in de markt van recycling. Inverko wil hier met het concept “van afval tot
eindproduct” een serieuze bijdrage aan leveren.
De markt voor hergebruik van kunststof afval is nog sterk gefragmenteerd. De verwachting is dat
grotere combinaties zullen ontstaan die geleidelijk actief zullen worden in de gehele keten van
afvalverwerking. Inverko wil zich ontwikkelen tot een belangrijke ketenspeler op zowel de
Nederlandse als de Europese markt. Verwerking van kunststof afval is kapitaalintensief en banken
stellen zich terughoudend op bij de financiering van deze activiteiten. De beursnotering biedt Inverko
kansen een rol te spelen in de consolidatie van deze sector.
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Inverko zal invulling geven aan de groeistrategie door autonome groei en door strategische
acquisities. Autonome groei kan worden gerealiseerd door verdere optimalisatie van de organisatie
en voortgaande investeringen in productie-units. Acquisities zullen zijn gericht op het vergroten van
de waardeketen door voor- en achterwaartse integratie. Iedere overname zal moeten bijdragen aan
de waarde per aandeel en aan het concept “van afval tot eindproduct”.

3. Vooruitzichten
Vanaf het eind van het eerste kwartaal van 2015 kan Inverko zich weer volledig richten op haar
groeistrategie. De groei zal in eerste instantie plaatsvinden vanuit de bestaande werkmaatschappijen
waarbij de focus zal liggen op de optimalisering van de winstgevendheid. Daarnaast zal Inverko actief
blijven kijken naar potentiële overnamekandidaten.
Inverko verwacht de komende jaren te kunnen profiteren van investeringen die zij in de afgelopen
jaren heeft gedaan in mechanische recycling en in knowhow met betrekking tot de
kunststofrecycling. Ook zullen investeringen die Inverko heeft verricht met betrekking tot de
circulaire economie zich naar verwachting gaan uitbetalen en de winstgevendheid van de
onderneming positief beïnvloeden.
Daarnaast richt Inverko zich op de ontwikkeling van bioplastic waarbij basisgrondstof voor kunststof
in de toekomst gehaald gaat worden uit biomassa (organisch materiaal uit natuur, agrarische
industrie, voedingsindustrie en afvalsector). Deze ontwikkeling past precies in de structuur van de
circulaire economie en is essentieel om de maatschappij ook in de toekomst te kunnen blijven
voorzien van grondstoffen. Inverko is momenteel met diverse partijen over deze ontwikkeling in
gesprek.
Inverko zal het netwerk van commerciële specialisten in 2015 verder uitbreiden. In diverse Europese
landen zullen nieuwe medewerkers worden geworven en opgeleid om de autonome groei van de
onderneming te bewerkstelligen.
Op grond van deze positieve factoren wordt verwacht dat het totale te verwerken volume dit jaar zal
toenemen. Het is echter nog te vroeg om een concrete verwachting ten aanzien van de ontwikkeling
van de omzet of het resultaat voor geheel 2015 uit te spreken. Voor de lange termijn is Inverko
onverminderd optimistisch over de toekomstkansen van het concept “van afval tot eindproduct”.
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4. Geconsolideerde resultatenrekening 2014
Inverko N.V. - 31 december 2014
(Alle bedragen in duizenden euro's tenzij anders vermeld,
voor resultaatbestemming)
31-12-2014
Opbrengsten
Kostprijs van de omzet
Bruto-omzetresultaat
Personeelskosten
Overige bedrijfskosten
Earn-out vergoeding
Overige waardeverandering vaste Activa
Kosten beursnotering

31-12-2013

14.658
-12.564
2.094

14.698
-12.881
1.817

1.177
1.369
-1.892
875

657
505

3.180

EBITDA

565

-2.525

Afschrijvingen op vaste activa
Financiële baten
Financiele lasten
Resultaat voor belastingen

277
84
-235
137

244
-26
-2.795

Belastingen
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

-23
114

-101
-2.896

Resultaat Deelnemingen

-457

-

Nettowinst / (verlies)

-343

-2.896

-0,005

-0,12

Resultaat per aandeel x € 1


Als gevolg van een aangepaste verwerking van de reverse acquisition in 2013 zijn de vergelijkende
cijfers over 2013 gewijzigd ten opzichte van die in jaarrekening van 2013. Een toelichting hierop is
opgenomen in het jaarverslag van 2014.



Vanaf 27 juni 2014 wordt het resultaat van Synaplast meegenomen in de consolidatie.



In de vergelijkende cijfers van 2013 ontbreekt het resultaat van de NV tot aan de datum van het
verwerven van de beursnotering, 15 november 2013, dit in verband met de verslaggevingsregels. Als
gevolg hiervan zijn de personele en overige kosten van de NV voor slechts EUR 82.000 meegenomen in
het resultaat over 2013.



In het resultaat zijn eenmalige posten opgenomen ter grote van ongeveer € 1 miljoen.

4

5. Geconsolideerde balans
Inverko N.V. - 31 december 2014
(Alle bedragen in duizenden euro's tenzij anders vermeld,
voor resultaatbestemming)
31-12-2014
ACTIVA
Vaste activa
Immateriele vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

31-12-2013

223
1.150
2.267
3.640

16
1.196
120
1.332

1.031
4.475
556
6.062

1.336
1.910
120
1
3.367

9.702

4.699

6.088
47
-343
5.792

3.297
87
-2.896
488

327
327

13
217
230

3
91
2.160
354
975
3.583

581
80
2.780
222
318
3.981

Totaal verplichtingen

3.910

4.211

Totaal passiva

9.702

4.699

Vlottende activa
Voorraden
Handels- en overige vorderingen
Belastingvorderingen
Liquide middelen

Totaal activa
EIGEN VERMOGEN
Kapitaal en reserves toerekenbaar aan aandeelhouders
van de vennootschap
Kapitaal en overige reserve
Converteerbare obligatielening
Resultaat boekjaar

VERPLICHTINGEN
Langlopende verplichtingen
Converteerbare obligatielening
Leningen

Kortlopende verplichtingen
Converteerbare obligatielening
Schulden aan kredietinstellingen
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden
Handels- en overige verplichtingen
Belastingschulden
Overige schulden en overlopende passiva



In de vergelijkende cijfers is het resultaat boekjaar gewijzigd ten opzichte van die in de jaarrekening
van 2013, het totale eigen vermogen wijzigt hierdoor echter niet. Deze wijziging is het gevolg van een
aangepaste verwerking van de verwerving van de beursnotering in 2013.
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De jaarlijkse aandeelhoudersvergadering staat gepland op 30 juni 2015; de agenda van de
aandeelhoudersvergadering en het jaarverslag zal op de website gepubliceerd worden.

H.J. Alssema
CEO

Voor nadere informatie:
Inverko N.V.
Corien Dijkstra
Corporate communication
0031 594 – 580075
dijkstra@inverko.nl

Over Inverko
Inverko N.V. (Euronext: INVER), gevestigd in Leek, is een groep van drie ondernemingen: Inverko
Polymers in Leek, Inverko Compounding in Emmen en Synaplast GmbH in Niederlangen (Duitsland).
De ondernemingen houden zich via het concept ‘Van afval tot eindproduct’ bezig met de recycling
van zowel huishoudelijk als industrieel kunststof afval tot grondstof en eindproducten. Zo speelt
Inverko een belangrijke rol binnen de circulaire economie.
Inverko Polymers B.V. (100%) in Leek houdt zich bezig met de inkoop van huishoudelijk en industrieel
kunststof afval, verwerking daarvan tot nieuwe grondstoffen, handel in gerecyclede grondstoffen
voor de kunststofindustrie en de productie van eindproducten op basis van gerecyclede grondstoffen
Synaplast GmbH in Niederlangen (Duitsland, 100%) verwerkt kunststof afval, voornamelijk uit
Duitsland, tot nieuwe grondstoffen voor de kunststofverwerkende industrie.
Inverko Compounding B.V. (50%, niet geconsolideerd) produceert in haar fabriek in Emmen op basis
van huishoudelijk kunststof afval hoogwaardige compounds, veelal op basis van specificatie van de
afnemers. Deze compounds worden toegepast in diverse sectoren zoals de tuinbouw-, verpakking-,
bouw- en de auto-industrie, alsmede in de productie van huishoudelijke apparaten.
Meer informatie wordt verstrekt op de website: www.inverko.nl
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