PERSBERICHT

Leek, 28.03.2014

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van
€ 299.000,- en versterkt verder het eigen vermogen.
Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht.
De geconsolideerde EBITDA van Inverko N.V. is uiteindelijk €83.000,- hoger uitgevallen op €683.000,- dit
is gerealiseerd door een betere performance van Inverko Polymers BV. De verwachtte EBITDA van Inverko
Polymers bv in 2013 was €710.000,- en is uitgekomen op €791.000,-.
De Raad van Bestuur van Inverko NV voorziet ook voor 2014 en de komende jaren een groeiende omzet en
een groeiende winst. Deze groei zal worden gerealiseerd door de ingeslagen weg van autonome groei en
strategische overnames. Daarbij hanteert Inverko de strategie dat elke overname niet alleen een bijdrage
moet leveren aan de winst per aandeel maar ook aan het concept “ van afval tot eindproduct” . Op dit
moment voert het bestuur van Inverko NV gesprekken met diverse partijen om verder invulling te geven
aan deze eerder gepresenteerde strategie.

1. Gebeurtenissen na balansdatum:

-

Op 19 Februari 2014 is het boekenonderzoek positief afgerond voor de overname van het in
Duitsland gevestigde Synaplast GMBH
Op 21 Februari 2014 is het prospectus ingediend bij de AFM, het bestuur zal bij goedkeuring door de
AFM de markt op gebruikelijke wijze informeren.

2. Algemene toelichting op de reverse takeover en de consolidatie
Op 15 november heeft de beurs de aandelen van Inverko Polymers BV gewaardeerd op € 5,6 miljoen. Op
basis van internationale boekhoudregels is Inverko NV verplicht deze waardering over de verlies- en
winstrekening per 31 december 2013 af te waarderen. Hierdoor vindt er een eenmalige afboeking plaats van
€5.6 miljoen op de goodwill. In 2014 wordt dit bedrag opgeteld bij de marktkapitalisatie.

3. Toelichting geconsolideerde resultatenrekening 2013
Inverko N.V. - 31 december 2013
(Alle bedragen in duizenden euro's tenzij anders vermeld,
voor resultaatbestemming)
2013
Gewone bedrijfsuitoefening

Toelichting

Opbrengsten
Kostprijs van de omzet
Bruto-omzetresultaat

I.
I.
I.

Personeelskosten
Overige bedrijfskosten
EBITDA

II.
V.

657
495
683

Afschrijvingen op vaste activa
Afwaardering goodwill
Financiele lasten
Resultaat voor belastingen
Belastingen
Nettoverlies

III.
IV.
VI.

244
5.613
66
(5.240)
(101)
(5.341)

•

VII.

14.716
12.881
1.835

Inverko N.V. heeft per 15 november 2013 control verkregen over Inverko Polymers B.V. Op basis van
IFRS 3 wordt de overname van Polymers B.V. gekwalificeerd als een reverse takeover. Dit betekent
dat de juridische koper (Inverko N.V.) voor consolidatiedoeleinde wordt gezien als de overgenomen
partij en dat de juridisch overgenomen partij (Inverko Polymers B.V.) voor consolidatiedoeleinden
wordt gezien als de verkrijgende partij. De verkrijgende partij voor consolidatiedoeleinden is het
groepshoofd en in de geconsolideerde balans en verlies- en winstrekening wordt Inverko Polymers
B.V. over heel 2013 meegenomen en Inverko N.V. vanaf het moment van control.


Voor Inverko Polymers B.V. werd over 2013 een EBITDA verwacht van € 710.000. De werkelijke
EBITDA 2013 op basis van de goedgekeurde jaarrekening bedraagt € 791.000.



Het bruto-omzet resultaat is geheel door Inverko Polymers B.V. gerealiseerd.



In de personeelskosten en overige kosten zit over de periode 15 november 2013 tot en met 31
december 2013 € 82.000 aan kosten van Inverko N.V..



Voor de afwaardering van de goodwill verwijzen wij naar de toelichting zoals opgenomen over de
reverse takeover.



De geconsolideerde verlies- en winstrekening over 2013 bestaat daarom uit het resultaat van
Inverko Polymers B.V. over heel 2013 en van Inverko N.V. over de periode van 15 november 2013 tot
en met 31 december 2013. Inverko Polymers B.V. heeft over 2013 een resultaat na belastingen

behaald van € 381.000 en Inverko N.V. heeft over voornoemde periode een verlies van € 82.000
geleden. de geconsolideerde operationele winst over dezelfde periode bedraagt €299.000,-

4. Toelichting geconsolideerde balans
Inverko N.V. - 31 december 2013
(Alle bedragen in duizenden euro's tenzij anders vermeld,
voor resultaatbestemming)

2013
ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

I.
II.
III.

16
1.196
120
1.332

Vlottende activa
Voorraden
Handels- en overige vorderingen
Belastingvorderingen

IV.
V.
VI.

1.336
1.903
150

Liquide middelen

VII.

1
3.390

Totaal activa

4.722

EIGEN VERMOGEN
Kapitaal en reserves toerekenbaar aan aandeelhouders
van de vennootschap
Gewone aandelen
Agioreserve

VIII.

Herwaarderingsreserve

13.089
-

Gecumuleerde verliezen

VIII.

Converteerbare obligatielening (EV)

IX.

Verlies boekjaar

X.

(7.738)
87
(5.341)
97

VERPLICHTINGEN
Langlopende verplichtingen
Converteerbare obligatielening
Leningen

IX.
XI.

Kortlopende verplichtingen
Schulden aan kredietinstellingen
Handels- en overige verplichtingen
Belastingschulden

XII.
XIII.
XIV.

13
267
280

Totaal verplichtingen

578
3.547
220
4.345
4.625

Totaal passiva

4.722

De jaarlijkse aandeelhoudersvergadering (AVA) staat gepland voor 12 Juni 2014, het jaarverslag zal minimaal
42 dagen voor de AVA worden gepubliceerd.
Einde persbericht.
Voor meer informatie:
Inverko N.V.
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+31 (0)594 58 00 75

