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Hoofdpunten kalenderjaar 2019

Bedrijfsmatig:

Stijging aantal abonnees contentdiensten naar 6.100

Versterking positie door overname:

 Beurs.nl

 Beleggen.nl

 Beursgorilla.nl

Succesvol programma kostenreductie.

Financieel:

 Omzet 2019: 3,93 miljoen euro, onderliggend stabiel

 Lichte verbetering EBITDA tot -0,6 miljoen

 EBITDA tweede jaarhelft breakeven, vierde kwartaal positief

 Winst per aandeel 2019: -0,31 euro.

IEX Group heeft in 2019 een omzet behaald van 3,9 miljoen euro, een daling ten opzichte van 2018. De omzet 
in 2019 kwam lager uit door het effect van wegvallen van de IEX Beleggersdag, die in juni 2018 werd georgani-
seerd. Gecorrigeerd voor dat effect kwam de omzet ongeveer gelijk uit. De omzet uit betaalde content is in de 
tweede helft van 2019 ten opzichte van de eerste jaarhelft 2019 gestegen.

IEX Media gezond winstgevend

Het bedrijfsresultaat (EBITDA) kwam in 2019 uit op 0,6 miljoen euro negatief, een lichte verbetering ten opzichte 
van 2018 (0,8 miljoen euro negatief). IEX Media dat zorgdraagt voor de exploitatie van de websites was ook in 
2019 gezond winstgevend. Het bedrijfsresultaat van IEX Media kwam uit op ruim 0,6 miljoen euro positief.

De activiteit Premium (betaalde content) liet een positieve ontwikkeling zien met een stijging van het aantal 
abonnees en verbetering van het resultaat. De EBITDA van Premium was nog licht negatief (-0,1 miljoen).  
De investeringen in IEX Direct (diensten en producten voor beleggers) en de holdingkosten zorgen uiteindelijk 
voor een negatief resultaat.

 Hoewel de investeringen in IEX Direct de winstgevendheid op korte termijn drukken, blijft IEX ervan overtuigd 
dat IEX Direct goede producten kan aanbieden aan beleggers én een goede bijdrage zal gaan leveren aan  
de winstgevendheid van de groep.



Positieve trend EBITDA

De combinatie van groei bij Premium en een daling van het kostenniveau zorgde voor geleidelijke verbetering 
van het resultaat in de loop van 2019. Na een negatief resultaat in de eerste jaarhelft (EBITDA: -0,6 miljoen 
euro), volgde een licht negatief derde kwartaal (-0,1 miljoen) en een positief vierde kwartaal (+0,1 miljoen euro).

De board is blij met de positieve ontwikkeling. De inspanningen zijn gericht op het voortzetten van de groei van 
Premium, het ontwikkelen en vermarkten van nieuwe producten bij een handhaving van het verlaagde kosten- 
niveau.

Impact COVID-19

De effecten van COVID-19 zijn nog niet goed in te schatten. Enerzijds is het bezoek aan de websites door de 
hectische koersbewegingen duidelijk toegenomen, anderzijds wordt ingeschat dat de advertentiebudgetten van 
onze adverteerders zullen worden gereduceerd. Naar verwachting zal de behoefte aan kwalitatief hoge content 
en professioneel beleggingsadvies (Premium) in volatiele markten verder toenemen. Vanwege de impact van 
COVID-19 en de daarmee gepaard gaande onzekerheden, is IEX Group terughoudend in het doen van uitspraken 
over de verwachte resultatenontwikkeling.

Governance wijzigingen

IEX Group is voornemens in juli een Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden. Over de wijze waar-
op de vergadering plaatsvindt, zullen bij de oproeping mededelingen worden gedaan. Het is waarschijnlijk dat 
aandeelhouders de mogelijkheid zal worden geboden de vergadering op digitale wijze bij te wonen.

Sinds de beursgang van IEX Group NV in 2015 heeft de vennootschap een 1-tier board. Dat betekent dat uit-
voerend en niet-uitvoerend bestuurders samen in één board zitten. Na een grondige evaluatie is de board tot de 
conclusie gekomen dat die afwijkende structuur voor IEX onvoldoende meerwaarde biedt. Om die reden wordt 
overwogen om de structuur te wijzigen met een directie en een Raad van Commissarissen. In de aanloop naar 
deze wijzigingen, heeft Peter van Sommeren besloten om – per 1 juli aanstaande – zijn functie als CEO neer te 
leggen. IEX verwacht op korte termijn een Managing Director te kunnen presenteren.

*) Kalenderjaar /verlengd boekjaar.

IEX Group heeft een verlengd boekjaar dat loopt van 1 januari 2019 tot en met 30 december 2020. De hierboven 
weergegeven cijfers hebben betrekking op de interim-periode die gelijk is aan het kalenderjaar 2019 (ofwel 1 
januari 2019 tot en met 31 december 2019). Deze interimcijfers zijn gebaseerd op dezelfde grondslagen van 
waardering en resultaatbepaling , maar zijn niet door een accountant gecontroleerd of van een accountants-ver-
klaring voorzien. De interim-cijfers worden vergeleken met de cijfers over het kalenderjaar 2018, die op hun 
beurt zijn ontleend aan de jaarrekening 2018.
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Geconsolideerde winst-en verliesrekening

Geconsolideerd overzicht totaal resultaat:
Resultaat na belastingen - 1.122 - 1.196
Overige resultaten - -
Totaal resultaat - 1.122 - 1.196

Toe te rekenen aan:
Aandeelhouders van de vennootschap - 1.122 - 1.196

Resultaat per aandeel:
Nettoresultaat per aandeel (euro) - 0,31 - 0,33
Verwaterd resultaat per aandeel (euro) - 0,31 - 0,33

(in duizenden euro’s)
2019 2018

€ €

Netto-omzet 3.933 4.410
Kostprijs van de omzet - 1.174 - 1.605

Brutowinst 2.759 2.805

Personeelskosten 2.703 2.955
Afschrijvingen 275 242
Overige bedrijfskosten 670 620

Som der bedrijfskosten 3.648 3.817

Bedrijfsresultaat - 889 - 1.012
Financiële baten en lasten - 265 - 247

Resultaat voor belastingen - 1.154 - 1.259
Belastingen 32 63

Resultaat na belastingen - 1.122 - 1.196

Toe te rekenen aan:
Aandeelhouders van de vennootschap - 1.122 - 1.196
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Passiva

GROEPSVERMOGEN - 1.962 - 840

LANGLOPENDE SCHULDEN 2.510 2.762

KORTLOPENDE SCHULDEN
Handelscrediteuren 203 143
Belastingen en sociale verzekeringen 68 100
Aflossingsverplichtingen 1.194 597
Betaalbaar gesteld dividend 252 252
Overige schulden en overlopende passiva 1.277 922

2.994 2.014

Totaal verplichtingen 5.504 4.776

Totaal eigen vermogen en verplichtingen 3.542 3.936

31-12-2019 31-12-2018

Activa € €

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa
Goodwill 1.126 1.126
Websites 609 332
Software 5 15

1.740 1.473

Materiële vaste activa 41 58
Financiële vaste activa 1.330 1.175

Vaste activa 3.111 2.706

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
Handelsdebiteuren 199 220
Overige vorderingen en overlopende activa 193 244

392 464

Liquide middelen 39 766

Totaal activa 3.542 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 - 1.122 - 1.122

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

Stand per 31 december 2019 366 1.528 - 2.734 - 1.122 - 1.962

(in duizenden euro’s)

Geen accountantscontrole toegepast
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2019 2018

€ €
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat - 889 - 1.012

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 275 242
Overige mutaties 6 55

281 297
Veranderingen in werkkapitaal:

Vorderingen 72 148
Kortlopende schulden (exclusief banken) 244 129

316 277

Kasstroom uit bedrijfsoperatie - 292 - 438

Betaalde interest - 120 - 108

Kasstroom uit operationele activiteiten (A) - 412 - 546

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Acquisities - -
Investeringen in groepsmaatschappijen - 140 -
Investeringen in (im)materiële vaste activa - 525 - 44

Kasstroom uit investeringsactiviteiten (B) - 665 - 44

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Storting aandelen en agio - -
Mutatie financiële activa 5 - 37
Mutatie kredietfaciliteiten - - 62
Mutatie geldleningen 345 1.365

Kasstroom uit financieringsactiviteiten (C) 350 1.266

Mutatie geldmiddelen (A - B - C) - 727 676

Het verloop van geldmiddelen is als volgt:

Beginsaldo liquide middelen 766 90
Mutaties boekjaar - 727 676
Eindstand liquide middelen 39 766

Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht 2019

(in duizenden euro’s)
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GESELECTEERDE
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Verslaggevende entiteit

IEX Group N.V. is gevestigd in Amsterdam, Nederland. De geconsolideerde cijfers over het kalenderjaar 2019 
van de vennootschap omvatten IEX Group N.V. en zijn dochterondernemingen. De interim-cijfers betreft de 
periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. De vergelijkende cijfers hebben betrekking op de overeen-
komstige periode in 2018 en zijn ontleend aan de jaarrekening 2018.

Geen accountantscontrole toegepast

Deze jaarcijfers betreffen de interim-periode die loopt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.  
Deze interim-cijfers zijn niet door een accountant gecontroleerd.

Overeenstemmingsverklaring

De halfjaarcijfers zijn opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standards (IFRS) 
voor tussentijdse financiële overzichten (IAS 34). De verkorte geconsolideerde tussentijdse overzichten bevat-
ten 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 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 leaseverplichtingen uiterlijk tot en met 31 december 2021 lopen en de huurver-
plichting voor 1 jaar is aangegaan.



Bestuursverklaring

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

De cijfers over het kalenderjaar 2019, zoals opgenomen in het geconsolideerd tussentijds financieel verslag, 
geven 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 in dit jaarbericht opgenomen verslag 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, 4 mei 2020

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