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DGB Group N.V. publiceert jaarverslag 2017; positieve EBITDA in
tweede halfjaar 2017
Hardenberg, 30 april 2018 | gepubliceerd 21:15 CET- DGB Group N.V. (DGB Group) (Euronext: DGB)
maakt bekend dat het jaarverslag 2017 vandaag na sluiting van de beurs op haar website wordt
gepubliceerd. Het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) over het tweede halfjaar van 2017
verbeterde naar € 0,6 miljoen positief, een toename van ruim € 1,4 miljoen in vergelijking met de
negatieve EBITDA van € 0,8 miljoen over het eerste halfjaar van 2017. De verbetering van de EBITDA
wordt vooral veroorzaakt door een verbeterde marge, met name bij de energie-activiteiten, alsook
door een licht hogere omzet.
Financiële hoofdpunten







De bruto-omzet bedraagt € 27,4 miljoen in 2017 (H1 2017: € 13,4 miljoen). De netto-omzet
bedraagt € 14,7 miljoen in 2017.
De EBITDA bedraagt € 0,2 miljoen negatief in 2017 (H1 2017: € 0,8 miljoen negatief). De acquisitiegerelateerde kosten komen op € 0,3 miljoen in 2017.
De afschrijvingslasten zijn € 0,6 miljoen in 2017 (H1 2017: € 0,1 miljoen). De toename wordt
veroorzaakt door afschrijvingen over bij de overnames geïdentificeerde immateriële activa.
Het nettoverlies over 2017 is € 0,9 miljoen (H1 2017: € 0,7 miljoen verlies).
Het groepsvermogen bedraagt € 10,4 miljoen per ultimo 2017.
Het werkkapitaal is € 3,6 miljoen negatief.

Strategische, commerciële en operationele hoofdpunten







Overname van 100% van de aandelen van Energy B.V. (DGB Energie B.V.), De Groene
Belangenbehartiger B.V. (Producert B.V. en Argus B.V.) en Renewables B.V. (Agri Solar B.V. en ESN
B.V.) en de overname van het bedrijfspand in Hardenberg begin 2017.
Overname van 100% van de aandelen van Corilus Veterinary B.V. en 51% van de aandelen van
Degrosolutions B.V. aan het eind van de zomer van 2017.
Integratie van de overgenomen vennootschappen, waaronder omzetting van de boekhouding van
de Nederlandse verslaggevingsregels naar EU-IFRS.
2017 is een transitiejaar geweest met wisselingen in het bestuur; vanaf januari 2018 maakt DGB
Group gebruik van een monistisch bestuursmodel (‘one tier board’).
Hernieuwde aandacht voor de in- en verkoopstrategie van energie in de tweede helft van 2017.
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Mark Logtenberg, niet-uitvoerend bestuurder: “Het jaar 2017 was uitdagend te noemen voor DGB
Group. De resultaten over het eerste half jaar waren teleurstellend, hetgeen te wijten is aan een
combinatie van factoren zoals vermeld in ons halfjaarbericht. Het tweede half jaar stond primair in het
teken van herstel resulterend in een positieve EBITDA van € 0,6 miljoen en het afronden van de
integratie van de overgenomen vennootschappen. Wij zijn tevreden met de strategische stappen die
zijn gezet in 2017 en zien de toekomst van DGB Group met veel vertrouwen tegemoet. Vooruitkijkend
naar 2018 zien we veel kansen in de markten waarin we opereren en zijn we toegewijd aan het tot
stand brengen van lange termijn waarde.”
Kerncijfers
(x € 1.000, tenzij anders vermeld)

2017

2016

Omzet en resultaat
Bruto-omzet inclusief energiebelastingen
Netto-omzet
Brutomarge
Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA)
Bedrijfsresultaat (EBIT)
Nettowinst (-verlies)
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

27.355
14.688
3.224
-174
-808
-895
-1.205

-275
-275
-233
-588

Kapitaal, schuld en liquiditeitsratio’s
Totaal activa (passiva)
Groepsvermogen
Netto schuld positie
Kapitaal (netto schuld + eigen vermogen)
Gearing ratio (netto schuld / kapitaal)
Solvabiliteit (groepsvermogen / totaal passiva)
Netto werkkapitaal

23.888
10.384
5.019
15.403
33%
43%
-3.558

661
549
549
0%
83%
491

Aantal uitgegeven aandelen ultimo jaar (x 1)
Gemiddelde aantal uitstaande aandelen (x 1)
Winst (verlies) per aandeel (x € 1)

7.500.000
5.932.945
-0,16

3.619.275
3.619.275
-0,06

Groepsresultaten
Als gevolg van de overnames zijn de resultaten van 2017 niet vergelijkbaar met de resultaten 2016. De
bruto-omzet over 2017 bedraagt € 27,4 miljoen. Corilus en Degrosolutions hebben vanaf 1 september
2017 € 0,7 miljoen aan de omzet bijgedragen.
De brutomarge komt op € 3,2 miljoen in 2017 en is toegenomen van € 1,0 miljoen in het eerste halfjaar
2017 tot € 2,2 miljoen in het tweede halfjaar 2017. De brutomarge in een percentage van de brutoomzet bedraagt 11,7% over geheel 2017 (eerste halfjaar 2017: 7,4%). De toename van de brutomarge
is vooral het gevolg van de hernieuwde aandacht voor de in- en verkoopstrategie van energie in de
tweede helft van 2017.
De overige bedrijfskosten komen op € 3,4 miljoen en bestaan uit personeelskosten van € 1,8 miljoen,
overige bedrijfskosten van € 1,3 miljoen en acquisitie-gerelateerde kosten van € 0,3 miljoen.
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De afschrijvingslasten in 2017 zijn € 0,6 miljoen en hebben voor € 0,5 miljoen betrekking op de
amortisatie van immateriële vaste activa die bij de overnames geïdentificeerd zijn.
De financiële lasten zijn € 0,3 miljoen en hebben voor € 0,2 miljoen betrekking op de converteerbare
obligatieleningen en voor € 0,1 miljoen op rentelasten van de overige langlopende leningen.
De belastingbate van € 0,2 miljoen betreft vooral de activering van de compensabele verliezen over
2017. Het nettoverlies in 2017 bedraagt € 0,9 miljoen.

Segment resultaten
DGB Group onderscheidt de operationele segmenten Energie en Agrarische Software. De resultaten
van de segmenten zijn als volgt weer te geven:

(x € 1.000)

Energie
2017

Energie
2016

Agrarische
software
2017

Externe bruto-opbrengsten
Energiebelastingen
Externe netto-opbrengsten
Opbrengsten uit transacties tussen segmenten
Netto-segmentopbrengsten
Segmentsresultaat voor rente en belastingen

25.930
-12.667
13.263
14
13.277
-139

-

1.401
1.401
295
1.696
15

Agrarische
software
2016
-

Resultaat per aandeel en dividend
Het resultaat per aandeel in 2017 bedraagt € 0,16 negatief op basis van het gewogen gemiddelde
aantal uitstaande aandelen. Over het boekjaar 2017 zal aan de aandeelhouders worden voorgesteld
geen dividend uit te keren.

Groepsbalans
De groepsbalans is in 2017 toegenomen met € 23,2 miljoen tot € 23,8 miljoen als gevolg van de
verwerking van de overnames. Het groepsvermogen is toegenomen met € 9,8 miljoen vooral als gevolg
van de uitgifte van aandelen voor de financiering van de overnames ad € 8,6 miljoen en door de
conversie van obligatieleningen in aandelen ad € 1,2 miljoen.
De materiële vaste activa van € 2,5 miljoen bestaan grotendeels uit het bedrijfspand die bij de
overname tegen de reële (getaxeerde) waarde is opgenomen. De immateriële vaste activa van € 18,1
miljoen bestaan enerzijds uit bij de overnames geïdentificeerde klantenbestanden van € 3,5 miljoen
en bij de overnames geactiveerde intern ontwikkelde software van € 5,6 miljoen en anderzijds uit
goodwill van € 9,0 miljoen die voortvloeit uit de verwerking van de overnames.
De uitgestelde belastingverplichtingen van € 2,0 miljoen zijn vooral het gevolg van de geactiveerde
immateriële vaste activa. De langlopende verplichtingen betreffen converteerbare obligatieleningen
van € 3,3 miljoen die bij de overnames zijn uitgegeven en overige langlopende leningen van € 1,9
miljoen welke ook samenhangen met de overnames.
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Jaarlijkse vergadering van aandeelhouders
De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden gehouden op donderdag 28 juni
2018 vanaf 11:00 uur te Zwolle. De oproeping, de agenda en de overige documenten voor de jaarlijkse
Algemene Vergadering zullen uiterlijk 17 mei 2018 gepubliceerd worden op de website.

Financiële agenda
28 juni 2018
27 september 2018

Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Publicatie halfjaarbericht

Vooruitzichten
De in 2017 overgenomen vennootschappen waren zelfstandig reeds jarenlang succesvol. De DGB
Group beoogt deze trend, binnen de ondernemingsgroep, voort te zetten. De no-nonsense
bedrijfscultuur en een bottom-up managementstijl waarin medewerkers de ruimte krijgen om zich te
ontwikkelen tot specialisten op hun vakgebied is inmiddels geïncorporeerd in de DGB Group en is een
onmisbare factor in het succes van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen.
Voor de groei van de ondernemingsgroep is het van belang dat wij enerzijds inzetten op autonome
groei, terwijl wij anderzijds inzetten op groei door middel van fusies en overnames. Voor 2018
verwachten wij door continuering van de bestaande bedrijfsvoering een EBITDA van ruim € 1,5 miljoen
te realiseren. Wij kijken uit naar 2018 als jaar dat in het teken staat van groei en vooruitgang.
Over DGB Group
DGB Group is genoteerd aan Euronext, handelend onder de naam ‘DGB’. De vennootschap heeft als
visie om de algehele agrarische en aanverwante sectoren gebruik te laten maken van de
gespecialiseerde software en overige diensten van de DGB Group. De vennootschap zal de belangen
van de aandeelhouders beschermen en faciliterend werken wanneer het gaat om het effectueren en
waarborgen van de groeiambities.
Perscontact & Investor relations
DGB Group N.V.
Tel: + 31 523 68 33 39
www.dgbgroup.nl

Disclaimer
Dit is een openbare aankondiging van DGB Group N.V. in de zin van artikel 17, tweede lid 1 van de Verordening marktmisbruik
((EU) 596/2014). Deze aankondiging bevat geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins
verkrijgen van of inschrijven op aandelen DGB Group N.V. en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten
of na te laten.

Toekomstgerichte uitspraken
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Dit persbericht bevat verklaringen die opgevat kunnen worden als toekomstgerichte uitspraken, onder meer ten aanzien van
de financiële positie van de DGB Group, de door haar behaalde resultaten en de door haar gedreven onderneming(en).
Verklaringen over de toekomst zijn alle verklaringen die geen betrekking hebben op historische feiten. Deze verklaringen zijn
gebaseerd op informatie die momenteel voorhanden is en op prognoses en schattingen van het management van de DGB
Group. Hoewel de DGB Group van mening is dat deze verklaringen gebaseerd zijn op redelijke veronderstellingen, kan zij niet
garanderen dat de uiteindelijk te behalen resultaten niet wezenlijk afwijken van de verklaringen die opgevat kunnen worden
als toekomstgerichte uitspraken. Factoren die tot verschillen in de huidige verwachtingen kunnen leiden, of daaraan kunnen
bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, regelgeving,
schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, concurrentieverhoudingen en
algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op
enige toekomstgerichte uitspraak of de daadwerkelijke resultaten van DGB Group, worden besproken in het jaarverslag. De
toekomstgerichte uitspraken in dit document betreffen uitsluitend uitspraken vanaf de datum van dit document. Behoudens
enige wettelijke verplichting daartoe aanvaardt de DGB Group geen enkele verplichting tot of verantwoordelijkheid voor het
bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit document zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met
nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.
Financiële overzichten
De cijfers in dit persbericht zijn ontleend aan de jaarrekening 2017 die door accon avm controlepraktijk B.V. van een
goedkeurende verklaring is voorzien. Het jaarverslag 2017, waarin de jaarrekening is opgenomen, zal op 30 april 2018 na
sluiting van de beurs op de website van DGB Group www.dgbgroup.nl worden geplaatst.
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