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Hoofdpunten eerste halfjaar 2021:

 Omzet IEX stijgt met 17 procent tot 2,16 miljoen euro
 Sterke verbetering EBITDA naar 0,51 miljoen euro (was 0,09 miljoen euro)
 Nettowinst: 0,25 miljoen euro (2020: -0,15 miljoen euro)
 Winst per aandeel 0,06 euro tegen -0,04 in de eerste helft 2020
 Geheel nieuw IEX.nl platform
 Verdere stijging aantal abonnees
 Advertentieverkopen gestegen door focus en herstel van de markt

  Positieve verwachtingen voor het tweede halfjaar

Winstgevend eerste halfjaar voor IEX Group

IEX Group heeft in de eerste helft van 2021 goed gepresteerd. De omzet steeg met 17 procent van 1,84 naar 
2,16 miljoen euro. De stijging deed zich bij alle activiteiten voor.

Het bedrijfsresultaat (EBITDA) liet een sterke verbetering zien. In het eerste halfjaar 2021 lag het bedrijfsresul-
taat op +0,51 miljoen euro (2020: 0,09 miljoen euro). De resultaatverbetering is mede te danken aan stringente 
kostenbeheersing en verbetering van de marges door het herstel van de advertentiemarkt. Het netto resultaat 
voor belastingen kwam uit op +0,25 miljoen euro (2020: -0,15 miljoen euro).

Positieve omzetontwikkelingen

Zowel op de advertentiemarkt als op de lezersmarkt heeft IEX mooie stappen gezet. De adverteerders hebben 
ten opzichte van H1 2020, waarin COVID-19 de regie had overgenomen, meer vertrouwen gekregen om weer te 
investeren in hun eigen merken en diensten. Dit resulteerde in een toename van 12% aan advertentie-inkomsten 
ten opzichte van H1 2020.  

Ook bij IEX Premium hebben wij de positieve lijn doorgetrokken met de groei van het aantal abonnees. In het 
eerste halfjaar 2021 zijn er 1.000 nieuwe content abonnees bijgekomen. Het totaal aantal betalende abonnees 
(IEX en Tostrams) is daarmee toegenomen tot 9.800.. Deze stijging heeft geresulteerd in een omzetgroei van 
10% ten opzichte van eind 2020. Om dit groeiniveau in de rest van 2021 tenminste vast te houden, wordt geïn-
vesteerd in wervingskwaliteit en capaciteit.

Technologische verbeteringen

In de eerste helft van 2021 is het vernieuwde IEX.nl platform live gegaan en is in de organisatie geïnvesteerd 
om verdere verbeteringen in 2021 door te kunnen voeren. De nieuwe website, waarop de content voor Premium 
abonnees een prominentere rol heeft gekregen, is ontwikkeld door onze eigen IT-specialisten. Ook is de IEX 
Marktmonitor geheel vernieuwd, waarbij de koersinformatie door de gebruikers geheel zelf kan worden inge-
richt. Verder is geïnvesteerd in een nieuw CRM systeem , waarmee wij nog beter in staat zijn om onze klantdata 
op een veilige manier te managen, sales en orderprocessen te structureren en onze klanten te informeren over 
ontwikkelingen binnen onze organisatie. De investeringen in onze digitale platformen en onze dienstverlening 
worden komend najaar gecontinueerd. Zo is de verwachting dat in de komende maand de nieuwe IEX App 
wordt gelanceerd.
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  Vooruitzichten: voortzetting trends eerste halfjaar

In het hart van de beurs

Per 1 juli 2021 is IEX Group N.V. verhuisd naar het gebouw van Euronext op Beursplein 5. Met deze stap 
zitten wij letterlijk bovenop de beurs en zijn wij nog beter in staat onze websitebezoekers en abonnees te 
informeren over ontwikkelingen op de beurs. 

In 2020 wist IEX Group op het niveau van bedrijfsresultaat het break-even punt te passeren in de eerste 
helft van 2021 is ook de nettowinst duidelijk positief en is een gezonde positieve kasstroom gegenereerd.

De verwachting is dat IEX Group die positieve ontwikkeling in het tweede halfjaar 2021 zal continueren.

Voor nadere informatie:

IEX Group N.V.
M. Termeer (CEO)
Telefoon +31(20) 4352170
e-mail: IR@iexgroup.nl
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Geconsolideerd overzicht totaal resultaat:
Resultaat na belastingen 254 - 154
Overige resultaten - -
Totaal resultaat 254 - 154

Toe te rekenen aan:
Aandeelhouders van de vennootschap 254 - 154

Resultaat per aandeel:
Nettoresultaat per aandeel (euro) 0,06 - 0,04
Verwaterd resultaat per aandeel (euro) 0,06 - 0,04

Geconsolideerde winst-en verliesrekening

(in duizenden euro’s)

H1 2021 H1 2020

€ €

Netto-omzet 2.158 1.843
Kostprijs van de omzet - 461 - 482

Brutowinst 1.697 1.361

Personeelskosten 953 1.038
Overige bedrijfskosten 238 237
Afschrijvingen immateriële vaste activa 65 109
Afschrijvingen materiële vaste activa 23 6

Som der bedrijfskosten 1.279 1.390

Bedrijfsresultaat 418 - 29
Financiële baten en lasten - 100 - 131

Resultaat voor belastingen 318 - 160
Belastingen - 64 7

Resultaat na belastingen  254 - 154

Toe te rekenen aan:
Aandeelhouders van de vennootschap 254 - 154
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Passiva

GROEPSVERMOGEN - 1.308 - 1.256

LANGLOPENDE SCHULDEN 2.635 2.290

KORTLOPENDE SCHULDEN
Handelscrediteuren 79 136
Belastingen en sociale verzekeringen 36 220
Aflossingsverplichtingen 435 710
Betaalbaar gesteld dividend 252 252
Overige schulden en overlopende passiva 1.019 1.034

1.821 2.352

Totaal verplichtingen 4.456 4.642

Totaal eigen vermogen en verplichtingen 3.148 3.386

30-06-2021 30-12-2020

Activa € €

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa
Goodwill 1.126 1.126
Websites-url-klanten 364 428
Software 5 6

1.495 1.560

Materiële vaste activa 70 19
Financiële vaste activa 547 907

Vaste activa 2.112 2.486

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
Handelsdebiteuren 163 202
Overige vorderingen en overlopende activa 318 417

481 619

Liquide middelen 555 281

Totaal activa 3.148 3.386

Geconsolideerde balans

(voor winstbestemming, in duizenden euro’s)
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Stand per 1 januari 2019 366 1.528 - 1.538  - - 1.196 - 840

Mutaties boekjaar in het
eigen vermogen
Stortingen op aandelen op agio
Omzetting eigenvermogenlening

27 502
306

529
306

Resultaat boekjaar - 1.251 - 1.251
393 2.030 - 540 306 - 2.447 - 1.256

Winstbestemming 2018 - - - 1.196 1.196 -

Stand 30 december 2020 393 2.030 - 2.734 306 - 1.251 - 1.256

Geplaatst 

Kapitaal

Agio 

reserve

Overige 

reserves

Leningen 

 en optie- 

onderdelen

Resultaat

boekjaar

Groeps

vermogen

Stand per 3 december 2020 393 2.030 -2.734 306 - 1.251 - 1.256

Mutaties boekjaar in het
eigen vermogen 
aflossing eigenvermogenlening - 306 - 306

Resultaat boekjaar 254 254
393 2.030 - 1.538 - - 997 - 1.308

Winstbestemming 2019/2020 - -  - 1.251 - 1.251 -

Stand 30 juni 2021 393 2.030 - 2.734 - - 254 - 1.308

(in duizenden euro’s)

Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen



H1 2021 H1 2020

€ €
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat  418 - 29

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 88 115
Overige mutaties - 13

88 128

Veranderingen in werkkapitaal:
Vorderingen 138 109
Kortlopende schulden (exclusief financieringen) - 256 - 89

- 118 20

Kasstroom uit bedrijfsoperatie 388 119

Betaalde interest - 100 - 61

Kasstroom uit operationele activiteiten (A) 288 58

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Acquisities - - 25
Investeringen in groepsmaatschappijen - -
Investeringen in (im)materiële vaste activa - 10 -

Kasstroom uit investeringsactiviteiten (B) - 10 - 25

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Uitgifte obligatielening 327 -
Aflossing lening Value8 - 306 -
Betaalde lease- en huurverplichtingen - 25 -

Kasstroom uit financieringsactiviteiten (C) - 4 -

Mutatie geldmiddelen (A - B - C) 274 33

Het verloop van geldmiddelen is als volgt:

Beginsaldo liquide middelen 281 39
Mutaties boekjaar 274 33
Eindstand liquide middelen 555 72

Uitsplitsing liquide middelen
Liquide middelen 555 72
Schulden aan kredietinstellingen - -
Eindstand liquide middelen 555 72

Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht 2021

(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 hebben betrekking op de periode     
31 december 2020 tot en met 30 juni 2021. De vergelijkende cijfers hebben betrekking op de periode 1 januari 
2020 tot en met 30 juni 2020.

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 2019/2020.

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 2019/2020.

De eind 2020 gehanteerde schattingen met betrekking tot de impairment test op de immateriële vaste  
activa zijn in het eerste half jaar 2021 gehandhaafd.

De eind 2019/2020 gehanteerde waardering van onroerend goed in de vaste activa is op de balans in de halfjaar 
cijfers van 2020 ongewijzigd gebleven.

Transacties tussen verbonden partijen

In H1 2021 is de eigen vermogenlening (leningen en optieonderdelen eigen vermogen) van 306 duizend euro 
afgelost aan grootaandeelhouder Value8 N.V. Als onderdeel van de afwikkeling heeft de vennootschap 46.145 
warrants verstrekt aan Value8 N.V. Elke warrant kan worden geconverteerd in één aandeel B in IEX Group N.V. 
tegen een uitoefenprijs van 1,96 euro per warrant. De uitoefenperiode loopt af op 31 december 2023.

IEX Group N.V. heeft de aandelen Verveeco B.V. verkocht aan Value8 N.V. voor 300 duizend euro, waarbij de 
verkoopsom is verrekend met een deel van de openstaande schuld.

Per 30 juni 2021 bedraagt de totale schuld aan Value8 N.V. (vastgoedlening en kortlopende schulden) 
508 duizend euro.



Bestuursverklaring

De Raad van Bestuur verklaart hierbij dat, voor zover hen 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, 15 september 2021

Mark Termeer, CEO
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Impact Covid-19

In 2020 is de wereld geconfronteerd met de uitbraak van het COVID-19 virus, in de volksmond het Coronavirus. 
De impact daarvan op de wereldwijde volksgezondheid is groot. De drastische maatregelen die zijn en worden 
getroffen om de verspreiding in te dammen hebben directe impact op het dagelijks leven en het persoonlijke 
leven van een groot deel van de bevolking. De economische implicaties zijn enorm voor veel sectoren. In zowel 
2020 als 2021 is de impact voor IEX beperkt gebleven.

Nieuwe IFRS standaarden

IFRS 16 “Leases” is met ingang van 1 januari 2019 van kracht. IFRS 16 is toegepast voor alle lease en huurover-
eenkomsten afsgesloten na 30 december 2020.

Gebeurtenissen na balansdatum

De post betaalbaar gesteld dividend zal waarschijnlijk in het derde kwartaal worden afgewikkeld, grotendeels 
door de betaling van achterstallig dividend op voormalige certificaten van aandelen aan toonder.




