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IEX GROUP ZET IN OP GROEI
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Omzet eerste halfjaar 2019: 1,93 miljoen euro

Inzet op kostenreductie

Koppeling van IEX en DEGIRO platformen

Versterking positie door overname beurs.nl, beleggen.nl en beursgorilla.nl

Verwachting: resultaatsverbetering tweede jaarhelft 2019

Onderliggende omzet stabiel

IEX Group heeft in de eerste helft van 2019 een omzet behaald van 1,93 miljoen euro, een daling ten opzichte 
van de eerste helft van 2018. De omzet in de eerste helft van 2018 kwam hoger uit door het effect van de IEX 
Beleggersdag (juni 2018) die in 2019 niet is georganiseerd. Zonder dat effect kwam de omzet ongeveer gelijk 
uit. De omzet uit betaalde content is ten opzichte van de eerste jaarhelft 2018 fors gestegen.   
De bruto marge – omzet minus directe kosten – steeg licht (5%) tot 1,3 miljoen euro.

Het bedrijfsresultaat (EBITDA) kwam uit op -0,7 miljoen euro tegen -0,6 miljoen euro een jaar eerder.   
De ontwikkeling van de EBITDA blijft iets achter bij de verwachtingen.

IEX Direct: kosten gaan voor de baat uit

Binnen IEX Group presteert IEX Media (exploitatie websites, advertenties) goed; dit onderdeel is goed   
winstgevend. IEX Premium (betaald beleggingsadvies & magazine) liet een forse progressie zien ten opzichte 
van het eerste halfjaar 2018, maar is nog niet winstgevend. IEX Direct, gericht op het aanbieden van diensten en 
producten aan beleggers, is in ontwikkeling, waardoor tegenover de gemaakte kosten zeer beperkte inkomsten 
staan. Er wordt actief gewerkt aan samenwerkingen en aan de lancering van interessante beleggingsproducten 
en diensten, waaronder beheer van vermogen en brokerage. De behoefte bij beleggers daaraan is groter dan 
ooit. 

Hoewel IEX Group vol investeert in de toekomst, waarbij de kost voor de baat uitgaat, wordt ook belang gehecht 
aan een gezonde exploitatie op korte termijn. In dat kader zijn in het tweede kwartaal 2019 stappen genomen 
om de kosten van de organisatie te reduceren. 

Uitbreiding dienstverlening: koppeling IEX-DEGIRO

In de eerste maanden is de koppeling gerealiseerd tussen de platformen van IEX en DEGIRO. Klanten van       
DEGIRO kunnen als eerste in Nederland beleggingsinformatie en aanbevelingen verbinden met hun   
beleggingsportefeuille en watchlist via een persoonlijke portefeuillepagina op IEX.nl.

Overname website en versterking positie

IEX Group is verheugd dat zij haar positie als leidend beleggingsplatform in de Benelux heeft kunnen   
versterken. In het derde kwartaal 2019 zijn de websites Beurs.nl, Beursgorilla en Beleggen.nl overgenomen. 
Deze sites bedienen specifieke groepen beleggers en vormen een versterking van IEX Group.   
Door schaalgrootte, inkoopvoordelen en professionelere advertentieverkoop wordt een directe positieve  
bijdrage verwacht aan omzet en resultaat. 



Door de genomen maatregelen verwacht IEX Group een stijging van de omzet en een verlaging van het  
kostenniveau. Als gevolg daarvan wordt over het tweede halfjaar een beter resultaat verwacht als in de eerste 
jaarhelft. Voor 2020 wordt een positief bedrijfsresultaat verwacht, waarbij het thans niet verstandig wordt  
geacht om die verwachting nader te concretiseren.

Belangrijker dan de kortetermijncijfers is evenwel het perspectief om – winstgevend – waardevolle producten 
en diensten aan te bieden aan onze IEX-beleggers. We zetten daar vol op in. Nu de rente op spaargeld naar nul 
is gezakt en staatsobligaties zelfs een negatieve rente kennen, worden beleggers in het laagrisico-segment door 
inflatie, belasting en kosten geconfronteerd met een koopkrachtverlies op hun vermogen. De vraag naar goede 
alternatieven neemt daarom krachtig toe. Tegen deze achtergrond ziet IEX Group uitstekende mogelijkheden 
om beleggers in hun zoektocht naar rendement van dienst te zijn. 

Voor de volledige halfjaarcijfers wordt verwezen naar de website iexgroup.nl, op de halfjaarcijfers is geen             
accountantscontrole verricht.
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Verwachtingen en groeiperspectief



Geconsolideerde 
halfjaarcijfers 
2019



Geconsolideerd overzicht totaal resultaat:
Resultaat na belastingen - 814 - 649
Overige resultaten - -
Totaal resultaat - 814 - 649

Toe te rekenen aan:
Aandeelhouders van de vennootschap - 814 - 649

Resultaat per aandeel:
Nettoresultaat per aandeel (euro) - 0,22 - 0,18
Verwaterd resultaat per aandeel (euro) - 0,22 - 0,18

Geconsolideerde winst-en verliesrekening

(in duizenden euro’s)

H1 2019 H1 2018

€ €

Netto-omzet 1.926 2.174
Kostprijs van de omzet - 621 - 932

Brutowinst 1.305 1.242

Personeelskosten 1.560 1.439
Overige bedrijfskosten 324 249
Afschrijvingen immateriële vaste activa 114 115
Afschrijvingen materiële vaste activa 8 6

Som der bedrijfskosten 2.006 1.809

Bedrijfsresultaat - 701 - 567
Financiële baten en lasten - 120 - 76

Resultaat voor belastingen - 821 - 643
Belastingen 7 - 6

Resultaat na belastingen - 814 - 649

Toe te rekenen aan:
Aandeelhouders van de vennootschap - 814 - 649
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Passiva

GROEPSVERMOGEN - 1.654 - 840

LANGLOPENDE SCHULDEN 2.471 2.762

KORTLOPENDE SCHULDEN
Handelscrediteuren 420 143
Belastingen en sociale verzekeringen 35 100
Aflossingsverplichtingen 895 597
Betaalbaar gesteld dividend 252 252
Overige schulden en overlopende passiva 740 922

2.342 2.014

Totaal verplichtingen 4.813 4.776

Totaal eigen vermogen en verplichtingen 3.159 3.936

30-06-2019 31-12-2018

Activa € €

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa
Goodwill 1.126 1.126
Websites 223 332
Software 10 15

1.359 1.473

Materiële vaste activa 50 58
Financiële vaste activa 1.182 1.175

Vaste activa 2.591 2.706

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
Handelsdebiteuren 390 220
Overige vorderingen en overlopende activa 121 244

511 464

Liquide middelen 57 766

Totaal activa 3.159 3.936

Geconsolideerde balans

(voor winstbestemming, in duizenden euro’s)
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Stand per 1 januari 2018 364 1.528 - 540 - 998 356

Mutaties boekjaar in het
eigen vermogen

Resultaat boekjaar - 1.196 - 1.196

366 1.528 - 540 - 2.194 - 840
Winstbestemming 2017 - 998 998 -

Stand per 31 december 2018 366 1.528 - 1.538 - 1.196 - 840

Geplaatst 
Kapitaal

Agio 
reserve

Overige 
reserves

Resultaat
boekjaar

Groeps
vermogen

Stand per 1 januari 2019 366 1.528 - 1.538 - 1.196 840

Mutaties boekjaar in het
eigen vermogen

Resultaat boekjaar - 814 - 814

366 1.528 - 1.538 - 1.647 - 293
Winstbestemming 2018 - 1.196 1.196 -

Stand per 30 juni 2019 366 1.528 - 2.734 - 814 - 1.654

(in duizenden euro’s)
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H1 2019 H1 2018

€ €
Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat na belastingen - 814 - 649

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 122 121
Winstbelastingen - 7 6
Overige mutaties - 6

- 699 - 516

Veranderingen in werkkapitaal:
Vorderingen - 47 27
Kortlopende schulden (exclusief banken) 80 372

- 33 399

Kasstroom uit bedrijfsoperatie - 666 - 117

Betaalde interest - 50 - 6

Kasstroom uit operationele activiteiten (A) - 716 - 123

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Acquisities - -
Investeringen in groepsmaatschappijen - -
Investeringen in (im)materiële vaste activa - - 5

Kasstroom uit investeringsactiviteiten (B) - - 5

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Storting aandelen en agio - -
Mutatie kredietfaciliteiten - -
Mutatie geldleningen 7 -

Kasstroom uit financieringsactiviteiten (C) - -

Mutatie geldmiddelen (A - B - C) - 709 - 128

Het verloop van geldmiddelen is als volgt:

Beginsaldo liquide middelen 766 28
Mutaties boekjaar - 709 - 128
Eindstand liquide middelen 57 - 100

Uitsplitsing liquide middelen
Liquide middelen 57 49
Schulden aan kredietinstellingen - - 149
Eindstand liquide middelen 57 - 100

Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht 2019

(in duizenden euro’s)
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GESELECTEERDE
TOELICHTINGEN
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Verslaggevende entiteit

IEX Group N.V. is gevestigd in Amsterdam, Nederland. De geconsolideerde halfjaarcijfers van de vennootschap 
omvatten IEX Group N.V. en zijn dochterondernemingen. De halfjaarcijfers betreft de periode 1 januari 2019  
tot en met 30 juni 2019. De vergelijkende cijfers omvatten de overeenkomstige periode in 2018.

Geen accountantscontrole toegepast

Deze halfjaarcijfers zijn niet door een accountant gecontroleerd dan wel beoordeeld.

Overeenstemmingsverklaring

De halfjaarcijfers zijn opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standards (IFRS) 
voor tussentijdse financiële overzichten (IAS 34). De verkorte geconsolideerde tussentijdse overzichten  
bevatten niet alle informatie die is vereist voor een volledige jaarrekening en dienen gelezen te worden in  
combinatie met de geconsolideerde jaarrekening van IEX Group N.V. over 2018.

Grondslagen voor financiële verslaggeving

De grondslagen voor financiële verslaggeving die in de geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten 
zijn toegepast, zijn gelijk aan de toegepaste grondslagen in de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 
2018. De eind 2018 gehanteerde schattingen met betrekking tot de impairment test op de immateriële vaste 
activa zijn in het eerste half jaar 2019 gehandhaafd.

Nieuwe IFRS standaarden

IFRS 16 “Leases” is met ingang van 1 januari 2019 van kracht. De impact van de toepassing van IFRS 16  
zal beperkt zijn, omdat de huidige huur en leaseverplichtingen uiterlijk tot en met 31 december 2021 lopen.



Bestuursverklaring

De Raad van Bestuur verklaart hierbij dat, voor zover haar bekend:

De halfjaarcijfers, zoals opgenomen in het geconsolideerd tussentijds financieel verslag, geeft een getrouw 
beeld van de activa, passiva, de financiële positie en het resultaat van IEX Group N.V. en de gezamenlijk in de 
consolidatie opgenomen deelnemingen; en

Het halfjaarverslag van de Raad van Bestuur geeft een getrouw overzicht omtrent de toestand op de balans-
datum, de gang van zaken gedurende het halve boekjaar van IEX Group N.V. en van de met zich verbonden 
ondernemingen, waarvan de gegevens in de halfjaarcijfers zijn opgenomen.

Amsterdam, 20 september 2019

P. Th. B. M. van Sommeren, 
CEO IEX Group N.V.
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