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IEX BOEKT FORSE OMZETGROEI: + 45%
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Halfjaarcijfers conform verwachting

Omzet stijgt met 45% naar 2,2 miljoen euro

Betaalde content maakt forse groei door

Kosten voor groei drukken winstgevendheid op korte termijn

EBITDA conform verwachting -0,4 miljoen euro

IEX Group heeft in de eerste helft van 2018 een omzet behaald van 2,2 miljoen euro, een stijging van 45% ten 
opzichte van het eerste halfjaar 2017. Deze groei vloeit voort uit de strategische keuze voor additionele (infor-
matie-)dienstverlening. De omzetgroei was zichtbaar in alle activiteiten. 

Door de introductie van IEX Premium en de conversie van IEX leden naar de betaalomgeving werd in maart 
de mijlpaal van 5.000 betalende abonnees bereikt. Ook de overname van Behr.nl in februari leverde een kleine 
bijdrage.

De bestaande businessline van media-exploitatie heeft wederom goed gepresteerd met een stijgende adver-
tentieomzet. Naast de verdere stijging van de premium sales, is er tevens een forse groei gerealiseerd met de 
geautomatiseerde advertentieverkoop (de zogenaamde programmatic ad sales) mede door optimalisatie van 
de beschikbare advertentieruimte .

Voorts is in juni de IEX Beleggersdag georganiseerd. Met een sterk programma (CTO van Amazon en CEO’s 
van Nederlandse beursfondsen) en ruim 1.000 aanwezige beleggers, was sprake van een succesvolle eerste 
beleggersdag.

De groeiplannen van de organisatie gaan – conform planning – gepaard met een hoger kostenniveau. Over het 
eerste halfjaar werd, in lijn met eerder uitgesproken verwachtingen - een EBITDA van -0,4 miljoen euro behaald. 
De verdere investeringen in de ontwikkeling van media activiteiten en de additionele producten en diensten voor 
beleggers zullen op korte termijn een drukkend effect op het groepsresultaat hebben.

Ten aanzien van de financiering van haar lange termijn strategie heeft IEX in 2017 de wens uitgesproken om 
middelen op te halen bij zijn eigen achterban. Op 1 augustus 2018 werd succesvol de eerste tranche (1 miljoen 
euro) van de 7% IEX-lening gesloten. IEX is voornemens een tweede tranche te plaatsen.

Voor geheel 2018 wordt onverminderd uitgegaan van een hogere omzet, een goede winstgevendheid van de 
traditionele media-activiteit en – door het verhoogde investerings- en kostenniveau – een negatief nettoresul-
taat. In de tweede jaarhelft ligt de focus op de versterking van IEX Premium. Bovendien wordt geïnvesteerd om 
het gebruiksgemak en de toegankelijkheid van de platforms te vergroten en nieuwe producten en diensten te 
ontwikkelen. IEX Group houdt ook in de tweede helft van 2018 de nadruk op omzetverbetering en uitbreiding 
van het aantal betalende gebruikers.

Het volledige halfjaarbericht zal uiterlijk op 28 september 2018 op de website worden geplaatst.

Vooruitzichten voor geheel 2018



Geconsolideerde 
halfjaarcijfers 
2018



Geconsolideerd overzicht totaal resultaat:
Resultaat na belastingen - 649 - 520
Overige resultaten - -
Totaal resultaat - 649 - 520

Toe te rekenen aan:
Aandeelhouders van de vennootschap - 649 - 520

Resultaat per aandeel:
Nettoresultaat per aandeel (euro) - 0,18 - 0,14
Verwaterd resultaat per aandeel (euro) - 0,18 - 0,14

Geconsolideerde winst-en verliesrekening

(in duizenden euro’s)

H1 2018 H1 2017

€ €

Netto-omzet 2.174 1.496
Kostprijs van de omzet - 932 - 540

Brutowinst 1.242 956

Personeelskosten 1.439 1.113
Overige bedrijfskosten 249 239
Afschrijvingen immateriële vaste activa 115 103
Afschrijvingen materiële vaste activa 6 5

Som der bedrijfskosten 1.809 1.460

Bedrijfsresultaat - 567 - 504
Financiële baten en lasten - 76 - 10

Resultaat voor belastingen - 643 - 514
Belastingen - 6 - 6

Resultaat na belastingen - 649 - 520

Toe te rekenen aan:
Aandeelhouders van de vennootschap - 649 - 520
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Passiva

GROEPSVERMOGEN - 293 356

LANGLOPENDE SCHULDEN 896 1.994

KORTLOPENDE SCHULDEN
Handelscrediteuren 326 197
Schulden aan kredietinstellingen 149 62
Belastingen en sociale verzekeringen 153 83
Aflossingsverplichtingen 298 -
Schulden aan aandeelhouders 800 -
Betaalbaar gesteld dividend 252 281
Overige schulden en overlopende passiva 791 589

2.769 1.212

Totaal verplichtingen 3.665 3.206

Totaal eigen vermogen en verplichtingen 3.372 3.562

30-06-2018 31-12-2017

Activa € €

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa
Goodwill 1.126 1.126
Websites 442 552
Software 19 24

1.587 1.702

Materiële vaste activa 26 27
Financiële vaste activa 279 285

Vaste activa 1.892 2.014

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
Handelsdebiteuren 452 394
Overige vorderingen en overlopende activa 189 274

641 668

Liquide middelen 49 90
Activa aangehouden voor de verkoop 790 790

Totaal activa 3.372 3.562

Geconsolideerde balans

(voor winstbestemming, in duizenden euro’s)
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Stand per 1 januari 2017 364 1.430 - 198 - 242 1.354

Mutaties boekjaar in het
eigen vermogen

Stortingen op aandelen en agio 2 98 100
Op aandelen gebaseerde betaling
Overname Trilab - 100 - 100

Resultaat boekjaar - 998 - 998

366 1.528 - 298 - 1.240 356
Winstbestemming 2016 - 242 242

Stand per 31 december 2017 366 1.528 - 540 - 998 356

Geplaatst 
Kapitaal

Agio 
reserve

Overige 
reserves

Resultaat
boekjaar

Groeps
vermogen

Stand per 1 januari 2018 366 1.528 - 540 - 998 356

Mutaties boekjaar in het
eigen vermogen

Resultaat boekjaar - 649 - 649

366 1.528 - 540 -  1.647 - 293
Winstbestemming 2017 - 998 998

Stand per 30 juni 2018 366 1.528 - 1.538 - 649 - 293

(in duizenden euro’s)
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H1 2018 H1 2017

€ €
Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat na belastingen - 649 - 520

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 121 108
Winstbelastingen 6 6
Overige mutaties 6 3

- 516 - 403

Veranderingen in werkkapitaal:
Vorderingen 27 - 198
Kortlopende schulden (exclusief banken) 372 176

399 - 22

Kasstroom uit bedrijfsoperatie - 117 - 425

Betaalde interest - 6 - 3

Kasstroom uit operationele activiteiten (A) - 123 - 428

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

Kasstroom uit investeringsactiviteiten (B) - 5 - 5

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Storting aandelen en agio - -
Mutatie Kredietfaciliteiten - -
Mutatie geldleningen - 290

Kasstroom uit financieringsactiviteiten (C)

Mutatie geldmiddelen (A - B - C) - 128 - 143

Het verloop van geldmiddelen is als volgt:

Beginsaldo liquide middelen 28 50
Mutaties boekjaar - 128 - 143
Eindstand liquide middelen - 100 - 93

Uitsplitsing liquide middelen
Liquide middelen 49 39
Schulden aan kredietinstellingen - 149 - 132
Eindstand liquide middelen - 100 - 93

Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht 2018

(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 2018 tot 
en met 30 juni 2018. De vergelijkende cijfers omvatten de overeenkomstige periode in 2017.

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 tussentijdsoverzichten 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 2017.

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 
2017. De eind 2017 gehanteerde schattingen met betrekking tot de impairment test op de immateriële vaste 
activa zijn in het eerste half jaar 2018 gehandhaafd.

Nieuwe IFRS standaarden

De nieuwe standaarden IFRS 9 “Financiële instrumenten” en IFRS 15 “Opbrengsten uit contracten met klanten”, 
zijn met ingang van dit jaar van kracht en worden toegepast. De impact van IFRS 9 en 15 achten wij niet signifi-
cant. In de jaarrekening 2018 zal een kwalitatieve toelichting voor IFRS 15 worden opgenomen.

IFRS 16 “Leases” wordt met ingang van 1 januari 2019 van kracht. Later dit jaar zullen wij een impactanalyse 
maken en daarover in ons verslag over 2018 een toelichting opnemen.



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, 28 september 2018

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