Persbericht
Hilversum, 19 juli 2011

Halfjaarverslag
Resultaten Vivenda Media Groep 1 ste kwartaal en 1ste halfjaar
2011
Highlights 1ste kwartaal 2011
Het bestuur van VMG maakt bekend dat over het eerste kwartaal van 2011 een omzet is
gerealiseerd van € 0,35 miljoen, ten opzicht van een omzet van € 0,4 miljoen over het eerste
kwartaal van 2010 een daling van ca. 14%. De vergelijkende omzet in de eerste helft van
2010 bevatte omzet uit uitgeverij. Deze activiteiten zijn eind 2010 gestaakt maar zullen in de
tweede helft van dit jaar weer voortgang vinden. De omzet over de eerste helft van 2010 uit
uitgeverij bedroeg € 0,06 miljoen. De verwachting is dat in het tweede halfjaar 2011 de
omzet uitgeverij weer op gang zal komen.
De EBITDA over het eerste kwartaal 2011 was € 230.000 negatief ten opzichte van €
248.000 negatief over het eerste kwartaal 2010.
Highlights 1ste halfjaar 2011

•
•
•

Netto-omzet is licht gedaald en bedraagt € 0,7 miljoen (eerste helft 2010: € 0,8
miljoen). De omzet over het eerste halfjaar 2011 betreft alleen omzet uit software en
service. In de eerste helft van 2010 zat hier ook omzet uitgeverij bij.
Eigen vermogen per 30 juni 2011 € 3,9 miljoen (€ 4,3 miljoen per 31 december
2010).
Solvabiliteit per 30 juni 2011 58,7% tegenover 67,7% per 31 december 2010.

Kerncijfers (voor accountantscontrole)
(bedragen in € x 1.000)
Netto-omzet
Brutomarge
EBITDA
Nettowinst
Eigen vermogen
Eigen vermogen per aandeel (€)

1e halfjaar 2011

1e halfjaar 2010

727
487
(367)
(505)

778
470
(601)
(1.078)

30-06-2011
3.872
0,3

31-12-2010
4.252
0,4

Toelichting op de resultaten
Bedrijfsresultaat
VMG boekte over het eerste halfjaar van 2011 een netto-omzet van € 0,7 miljoen (eerste
halfjaar 2010: € 0,8 miljoen). De EBITDA is sterk verbeterd vanwege het saneren van
kosten.
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Financiële lasten
De financiële lasten over het eerste halfjaar van 2011 bedroegen € 95.000 (€ 551.000 eerste
helft 2010). Hieronder zijn de rentelasten alsmede de conversievergoeding en additionele
vergoedingen uit hoofde van de converteerbare obligatielening verantwoord in 2010.
Groepsvermogen
Het groepsvermogen is in het eerste halfjaar van 2011 gedaald met € 0,4 miljoen tot € 3,9
miljoen per 30 juni 2011 tegenover € 4,2 miljoen per 31 december 2010. De daling van het
groepsvermogen is het gevolg van het converteren van diverse obligaties, mutatie van de
obligatielening alsmede van een negatief nettoresultaat van € 0,5 miljoen over het eerste
halfjaar 2011 (zie mutatieoverzicht groepsvermogen hierna).
Ontwikkelingen eerste helft 2011
Marktomstandigheden
Factotum BV, het segment software en service van VMG, ondervindt in Nederland nog
steeds last van de economische omstandigheden. De onroerendgoedsector is nog immer
voorzichtig in het doen van investeringen.
De WebHome Mediamanager software is reeds doorontwikkeld en gereed om ingezet te
gaan worden in andere branches naast de vastgoedsector. Hierbij zal de focus komen te
liggen op onder andere Food & Beverage, Retail, Automotive en Insurance.
Betrokkenheid accountant
Op het cijfermateriaal is geen accountantscontrole uitgevoerd
Algemene zaken
De Raad van Commissarissen heeft kennisgenomen van de beslissing van de heer Boemen
om af te zien van zijn kandidatuur als CFO. De Raad van Commissarissen is de heer
Boemen zeer erkentelijk over de wijze waarop hij de financiële overgang naar de nieuwe
strategie van Vivenda Media Groep (“VMG”) heeft georganiseerd. De heer Boemen zal als
adviseur verbonden blijven aan VMG en de heer van Veldhoven ondersteunen in de
acquisitiestrategie. De heer Jurre C. Yntema RA heeft als concern controller het financieel
management en de compliance van VMG van de heer Boemen overgenomen. De heer
Yntema heeft ruime ervaring in de accountancy, eerst bij Ernst & Young en later vanuit een
eigen accountantskantoor. Sinds begin 2008 is de heer Yntema zelfstandig gevestigd.
Bestuursverklaring
Het halfjaarverslag 2011 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 overzicht van de verwachte gang van zaken op
het gebied van de investeringen, de omzetontwikkeling en de rentabiliteit zoals hiervoor
reeds beschreven.
Het halfjaarverslag geeft een getrouw beeld (een redelijke mate van zekerheid dat het
halfjaarverslag geen onjuistheden van materieel belang bevat) omtrent de toestand op de
balansdatum en de gang van zaken gedurende de eerste helft van het boekjaar van Vivenda
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Media Groep NV en de met haar verbonden ondernemingen, waarvan de gegevens in haar
halfjaarverslag zijn opgenomen.
De bedrijfsactiviteiten hebben geleid tot een operationeel verlies van € 0,4 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 2010. 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 NV
Vivenda Media Groep is al ruim twintig jaar actief als uitgeverij en multimediabedrijf. De
onderneming is gespecialiseerd in multimedia voor de onroerendgoedsector, zowel middels
internet als in gedrukte vorm. Vivenda Media Groep is marktleider in haar branche en
hoofdzakelijk op de Nederlandse markt actief. De doelstelling van de onderneming is om
haar leidende positie op het gebied van multimediale communicatieproducten voor de
onroerendgoedsector verder uit te breiden, in zowel Nederland als in het buitenland.

Einde persbericht
Voor meer informatie:
Vivenda Media Groep NV
R.J.M. van Veldhoven – CEO (020 2065790)
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GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (niet gecontroleerd)
(bedragen in € 1.000)

Netto-omzet
Kostprijs van de omzet
Bruto-omzetresultaat
Overige bedrijfsopbrengsten
Lonen en salarissen
Afschrijvingen
Overige bedrijfskosten
Totaal bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
voor belastingen
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Aandeel in het resultaat van deelnemingen
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
na belastingen
Resultaat per aandeel
(bedragen in € 1.000 behalve cijfers per aandeel)
Resultaat per gewoon aandeel 1ste halfjaar
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1e halfjaar 2011

1e halfjaar 2010

€

€

727

778

(240)
487

(308)
470

555
43
299
897

532
29
539
1.100

(410)

(630)

(95)
(65)

(552)
(552)

(505)

(1.182)

-

104

(505)

(1.078)

30-06-2011
€
( 0,04)

30-06-2010
€
(0,31)

GECONSOLIDEERDE BALANS (niet gecontroleerd)
(bedragen in € 1.000)

ACTIVA
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen
Vlottende activa

PASSIVA

30.06.2011
€

31.12.2010
€

5.811
78
5.889

5.811
113
5.924

611
93
704

335
20
355

6.593

6.279

30.06.2011
€

31.12.2010
€

2.478
129.111
(128.774)
1.562
(505)
3.872

2.069
129.020
(125.008)
1.938
(3.767)
4.252

Converteerbare obligatielening
Langlopende lening verbonden partij
Langlopende schulden

487
840
1.327

487
-487

Converteerbare leningen
Handels- en overige verplichtingen
Belastingschulden
Kortlopende schulden

-939
455
1.394

-1.189
351
1.540

6.593

6.279

Aandelenkapitaal
Agioreserve
Overige reserves
Converteerbare obligatielening
Resultaat boekjaar
Eigen Vermogen
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MUTATIE OVERZICHT GROEPSVERMOGEN
(bedragen in € 1.000)

Eerste halfjaar 2011

(Bedragen in € 1.000)

Boekwaarde 1 januari 2011
Conversie obligaties

Geplaatst Agio
en gestort
kapitaal

Converteerbare
lening

2.069

129.020

409

91

Overige
reserves

1.937

Resultaat

(125.008)

Totaal

(3.766)

4.252
500

Storting obligatielening

125

125

Afname obligatielening

(500)

(500)

Resultaat bestemming

-

-

-

(3.766)

3.766

-

Resultaat na belastingen
Boekwaarde 30 juni 2011

-

-

-

--

(505)

(505)

2.478

129.111

1.562

(128.774)

(505)

3.872
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