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STERKE VERBETERING BEDRIJFSRESULTAAT
BIJ LICHT LAGERE OMZET
Hoofdpunten eerste halfjaar 2020:
Meevallende omzetontwikkeling: lichte daling met 4%
Sterke verbetering bedrijfsresultaat (EBITDA): licht positief in 1e halfjaar 2020
Verdere stijging aantal abonnees contentdiensten
Demping daling advertentieverkopen door aanmerkelijke stijging programmatic sales
Verwachting: voortzetting trends eerste halfjaar; geen concrete prognose
IEX Media omzet op peil
IEX Group heeft in de eerste helft van 2020* goed gepresteerd en de negatieve effecten van COVID-19 weten
te beperken. De omzet daalde licht (4 %) tot 1,8 miljoen euro. De omzet uit advertentie exploitatie kwam 10%
lager uit. Deze daling is het gevolg van de bevroren advertentiebudgetten van vaste commerciële relaties.
De omzet uit programmatic sales is aanzienlijk gestegen door de sterke toename van het aantal sitebezoeken
en paginaweergaven. Die toename is het gevolg van het volatiele beursklimaat en de in 2019 geacquireerde
websites.
De activiteit Premium (betaalde content) groeide verder. Het aantal betalende abonnees ligt ongeveer
15 procent hoger dan in de eerste helft van 2019.
In de eerste helft van 2020 zijn beperkte investeringen gedaan in IEX Direct, dat zich richt op de ontwikkeling
en marketing van nieuwe (financiële) producten en diensten. IEX is onverminderd positief over toekomst van
deze activiteit die op dit moment nog geen omzet genereert.
Per saldo hebben de stijgende omzetten van programmatic sales en Premium een groot deel van de omzetdaling bij advertentieverkopen kunnen compenseren. Daardoor is de omzetdaling beperkt gebleven tot 4 procent.

IEX Group operationeel winstgevend
Het bedrijfsresultaat (EBITDA) liet een sterke verbetering zien. In het eerste halfjaar 2019 lag het bedrijfsresultaat op -0,6 miljoen euro. Het eerste halfjaar 2020 werd een positief bedrijfsresultaat geboekt van
+0,1 miljoen euro. De resultaatverbetering is te danken aan stringente kostenbeheersing en beperkte
investeringen in IEX Direct.
In het eerste halfjaar 2020 zijn evenementen op beleggingsgebied tot nader orde uitgesteld. Bovendien wordt
er rekening mee gehouden dat de advertentiebudgetten van een deel van onze adverteerders verder worden
gereduceerd en dat sommige bestedingen worden uitgesteld. Daar staat tegenover dat de behoefte aan
kwalitatief hoge content en professioneel beleggingsadvies (Premium) naar verwachting zal stijgen.

Wijzigingen governance
Op 26 augustus jl. heeft IEX mededeling gedaan van de benoeming van Mark Termeer tot managing director
van IEX. De board van IEX Group N.V. bestaat sinds de aandeelhoudersvergadering van 7 augustus jl. uit vier
personen: Peter van Sommeren, Joost Rietvelt, Gerben Hettinga en Peter Paul de Vries (voorzitter)
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Vooruitzichten: voortzetting trends eerste halfjaar

Op dit moment is de verwachting dat de trends uit de eerste jaarhelft ook in de tweede helft zullen doorzetten.
Vanwege de impact van COVID-19 en de daarmee gepaard gaande onzekerheden, spreekt IEX Group geen
concrete verwachting uit over de resultatenontwikkeling in de tweede helft van het kalenderjaar 2020.

Voor nadere informatie:
IEX Group N.V.
P. van Sommeren
Telefoon +31(20) 435 21 70
e-mail: ir@iexgroup.nl

*) Kalenderjaar /verlengd boekjaar.
IEX Group heeft een verlengd boekjaar dat loopt van 1 januari 2019 tot en met 30 december 2020. De in dit
halfjaarbericht weergegeven cijfers hebben betrekking op de interim-periode die gelijk is aan de eerste helft
van het kalenderjaar 2020 (ofwel 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020). De cijfers over deze interim-periode,
die gebaseerd zijn op dezelfde grondslagen van waardering en resultaatbepaling, zijn niet door een accountant
gecontroleerd of van een accountantsverklaring voorzien. De interim-cijfers worden vergeleken met de cijfers
over de eerste helft van het kalenderjaar 2019.
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Geconsolideerde winst-en verliesrekening
(in duizenden euro’s)
H1 2020
€

H1 2019
€

Netto-omzet
Kostprijs van de omzet

1.843
- 482

1.926
- 621

Brutowinst

1.361

1.305

Personeelskosten
Overige bedrijfskosten
Afschrijvingen immateriële vaste activa
Afschrijvingen materiële vaste activa

1.038
237
109
6

1.560
324
114
8

Som der bedrijfskosten

1.390

2.006

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten

- 29
- 131

- 701
- 120

Resultaat voor belastingen
Belastingen

- 160
6

- 821
7

Resultaat na belastingen

- 154

- 814

Toe te rekenen aan:
Aandeelhouders van de vennootschap

- 154

- 814

Geconsolideerd overzicht totaal resultaat:
Resultaat na belastingen
Overige resultaten
Totaal resultaat

- 154
- 154-

- 814
- 814-

Toe te rekenen aan:
Aandeelhouders van de vennootschap

- 154

- 814

Resultaat per aandeel:
Nettoresultaat per aandeel (euro)
Verwaterd resultaat per aandeel (euro)

- 0,04
- 0,04

- 0,22
- 0,22
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Geconsolideerde balans
(voor winstbestemming, in duizenden euro’s)
30-06-2020
Activa

€

31-12-2019
€

VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
Goodwill
Websites
Software

1.126
504
1
1.631

1.126
609
5
1.740

Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

22
1.355

41
1.330

Vaste activa

3.008

3.111

157
126
283

199
193
392

72

39

3.363

3.542

- 2.116

- 1.962

2.510

2.510

260
185
1.194
252
1.078
2.969

203
68
1.194
252
1.277
2.994

Totaal verplichtingen

5.479

5.504

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

3.363

3.542

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Handelsdebiteuren
Overige vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen
Totaal activa

Passiva
GROEPSVERMOGEN
LANGLOPENDE SCHULDEN
KORTLOPENDE SCHULDEN
Handelscrediteuren
Belastingen en sociale verzekeringen
Aflossingsverplichtingen
Betaalbaar gesteld dividend
Overige schulden en overlopende passiva
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Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen
(in duizenden euro’s)

Stand per 1 januari 2020

Geplaatst
Kapitaal

Agio
reserve

Overige
reserves

Resultaat
boekjaar

Groeps
vermogen

366

1.528

- 2.734

- 1.122

- 1.962

- 154

- 154

Mutaties boekjaar in het
eigen vermogen
Resultaat boekjaar
366

1.528

- 2.734
- 1.122

- 1.276
1.122

- 2.116
-

Stand per 30 juni 2020

366

1.528

- 3.856

- 154

- 2.116

Stand per 1 januari 2019

366

1.528

- 1.538

- 1.196

- 840

- 1.122

- 1.122

Winstbestemming 2019

Mutaties boekjaar in het
eigen vermogen
Resultaat boekjaar
366

1.528

- 1.538
- 1.196

- 2.318
1.196

- 1.962
-

366

1.528

- 2.734

- 1.122

- 1.962

Winstbestemming 2018
Stand per 31 december 2019
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Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht 2020
(in duizenden euro’s)
H1 2020
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat

H1 2019
€

29

- 701

115
13
128

122
122

109
- 89
20

- 47
40
- 87

Kasstroom uit bedrijfsoperatie

119

- 666

Betaalde interest

- 61

- 50

Kasstroom uit operationele activiteiten (A)

58

- 716

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

- 25
-

-

Kasstroom uit investeringsactiviteiten (B)

- 25

-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Storting aandelen en agio
Mutatie kredietfaciliteiten
Mutatie geldleningen

-

7

Kasstroom uit financieringsactiviteiten (C)

-

-

33

- 709

Beginsaldo liquide middelen
Mutaties boekjaar
Eindstand liquide middelen

39
33
72

766
- 709
57

Uitsplitsing liquide middelen
Liquide middelen
Schulden aan kredietinstellingen
Eindstand liquide middelen

72
72

57
57

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Overige mutaties

Veranderingen in werkkapitaal:
Vorderingen
Kortlopende schulden (exclusief financieringen)

Mutatie geldmiddelen (A - B - C)

Het verloop van geldmiddelen is als volgt:
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GESELECTEERDE
TOELICHTINGEN
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 2020
tot en met 30 juni 2020. De vergelijkende cijfers omvatten de overeenkomstige periode in 2019.

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 2020 gehandhaafd.
De eind 2018 gehanteerde waardering van onroerend goed in de vaste activa is op de balans in de halfjaarcijfers van 2020 ongewijzigd gebleven.

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 2020
is de impact voor IEX beperkt gebleven.

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.
De huurverplichtingen lopen tot en met 31 december 2020.
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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 balansdatum, 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, 11 september 2020
Raad van Bestuur IEX Group N.V.
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