Persbericht

QURIUS RAPPORTEERT POSITIEVE EBIT OVER H1 2009 MAAR BLIJFT
VOORZICHTIG MET BETREKKING TOT HET TWEEDE HALF JAAR
(in EUR x 1,000)
Omzet
EBIT
Resultaat na belasting
Resultaat per aandeel (in EUR)

H1 2009
63.623
1.558
39
0,00

H1 2008
66.717
3.500
1.687
0,02

% verandering
-5%
-55%
-98%
-100%

23 juli 2009 – In het eerste half jaar van 2009 daalt de omzet met EUR 3,1 miljoen naar
EUR 63,6 miljoen, vergeleken met H1 2008. In H1 2009 is met betrekking tot de
voortgezette bedrijfsactiviteiten exclusief reorganisatiekosten een EBIT van EUR 2,2
miljoen behaald (2008: EUR 3,6 miljoen). Inclusief de reorganisatiekosten bedraagt de
EBIT van de voortgezette bedrijfsactiviteiten EUR 1,6 miljoen (2008: EUR 3,5 miljoen). Het
netto resultaat met betrekking tot de voortgezette bedrijfsactiviteiten van H1 2009
bedraagt EUR 0,6 miljoen (2008: EUR 2,0 miljoen), het nettoresultaat inclusief de
beëindigde bedrijfsactiviteiten was break even (2009: EUR 39.000 ; 2008: EUR 1,7 miljoen).
Fred Hermans, CEO: “Qurius heeft relatief goed gepresteerd in de eerste zes maanden van 2009,
ondanks de uitdagende marktomstandigheden. De resultaten van onze Nederlandse operaties zijn
bevredigend en de omzet van onze Duitse operaties overtreffen het niveau van 2008. Echter,
algemeen genomen is ons omzetniveau duidelijk negatief beïnvloed door de recessie. Ten gevolge
hiervan hebben we in de gehele groep verdere maatregelen met betrekking tot kostenreductie
genomen, inclusief het aanpassen van onze organisatiestructuur aan de veranderende markt
omstandigheden in sommige landen. Dit heeft geresulteerd in het verlagen in de kosten van de
subcontractors en waar mogelijk en praktisch haalbaar in de personeelsbezetting. Met betrekking tot
de operaties in Zweden en Denemarken is besloten de bedrijfsactiviteiten te beëindigen. Het volledige
effect van onze reorganisatiemaatregelen zal naar verwachting zichtbaar worden in de tweede helft
van het jaar 2009, daar wij een verdere reductie onze kostenstructuur verwachten. We blijven echter
erg behoedzaam met betrekking tot de omzetontwikkeling in het tweede half jaar.”
In het tweede kwartaal van 2009 rapporteert Qurius met betrekking tot de voortgezette
bedrijfsactiviteiten een licentie omzet van EUR 3,9 miljoen (2008: EUR 5,4 miljoen) en een services
omzet van EUR 19,4 miljoen (2008: EUR 20,0 miljoen). De Duitse operaties continueren hun goede
prestaties in het tweede kwartaal en hebben in H1 2009 10% meer omzet gegenereerd ten opzichte
van H1 2008. De effecten van maatregelen tot kostenreductie in Duitsland zullen zichtbaar worden in
het tweede half jaar van 2009 en verder.
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De Nederlandse operaties zijn in H1 2009 in staat geweest om het omzetniveau van H1 2008 te
benaderen, terwijl tevens in H1 2009 de effecten van de reorganisatiemaatregelen zichtbaar zijn
geworden in de lagere personeelskosten en de hogere bezettingsgraad. In Spanje wordt het niveau
van de service omzet 2008 consistent overtroffen. Echter, de licentie omzet in het tweede kwartaal
2009 is beduidend lager dan in 2008. De effecten van de reorganisatie maatregelen in Spanje zullen
naar verwachting zichtbaar worden in het tweede half jaar van 2009.

Vooruitzichten
Qurius richt zich volledig op het verder verstevigen van haar winstgevendheid. De rigoureuze
reorganisatiemaatregelen die in het eerste half jaar in de gehele groep zijn genomen hebben geleid
tot een reductie van het actuele kostenniveau, welke naar verwachting verder zichtbaar zullen worden
in het tweede half jaar van 2009. Dit zal de operaties in staat stellen om de winstgevendheid te
verbeteren. Echter, Qurius verwacht geen verbetering van de marktomstandigheden in het tweede
half jaar van 2009. De verkoop van nieuwe software licenties zal derhalve naar verwachting niet het
gewenste niveau bereiken in 2009.
Bovendien, als gevolg van het reguliere seizoenspatroon in de service omzet, verwacht Qurius geen
positieve EBIT te kunnen genereren in Q3. Afhankelijk van de marktontwikkelingen in het tweede half
jaar 2009 kunnen er wellicht meer reorganisatiemaatregelen noodzakelijk worden. Te midden van het
huidige economische klimaat, zal Qurius het verlagen van de kosten voortzetten. Qurius verwacht een
positieve EBIT te genereren in het vierde kwartaal, maar blijft voorzichtig met betrekking tot de totale
EBIT van het tweede half jaar 2009. Qurius zal de acties omtrent het verbeteren van de kasstromen
via actief werkkapitaabeheer voortzetten. Bovendien zal Qurius haar concurrentiepositie verder
verbeteren door het versterken van haar verticale marktsegementatie en het verhogen van het
concurrentievermogen van onze oplossingen.

Multiplus (Noorwegen)
Voorts maakt Qurius bekend dat zij exclusieve onderhandelingen voert met een niet nader genoemde
potentiële koper inzake een eventuele verkoop van Multiplus, de niet op Microsoft Dynamics
gebaseerde dochter welke specifiek gericht is op maritieme ERP-oplossingen. Indien deze
onderhandelingen resulteren in een definitieve overeenkomst, zal de afwikkeling van de transactie
naar verwachting in het tweede half jaar 2009 plaats vinden.
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Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
H1 2009
Voortgezette
activiteiten
63.623

H1 2008
Voortgezette
activiteiten
66.717

Inkoopwaarde omzet

-20.263

-20.736

-2%

Toegevoegde waarde

43.360

45.981

-6%

68%

69%

33.768

34.713

-3%

5.266

5.873

-10%

39.034

40.586

-4%

4.326

5.395

-20%

6,8%

8,1%

Afschrijvingen

-2.146

-1.745

23%

EBIT (voor reorganisatiekosten)

2.180

3.650

-40%

(als % van de netto-omzet)

3,4%

5,5%

Reorganisatiekosten

-622

-150

1.558

3.500

-55%

Financiële baten en lasten

-753

-542

39%

Resultaat voor belastingen

805

2.958

-222

-880

-75%

-3

-55

-95%

580

2.023

-71%

(als % van de netto-omzet)

0,9%

3,0%

Resultaat beëindigde activiteiten

-541

-336

61%

39

1.687

-98%

(als % van de netto-omzet)

0,1%

2,5%

Winst per gewoon aandeel (in EUR)

0,00

0,02

105.027.955

104.927.955

0,00

0,02

105.027.955

104.971.589

(in EUR x 1,000 behalve percentages)

Netto-omzet

(als % van de netto-omzet)
Personeelskosten
Overige bedrijfskosten
Bedrijfskosten
EBITDA (voor reorganisatiekosten)
(as % of net sales)

EBIT

Belastingen*
Belang derden
Netto resultaat voortgezette activiteiten

Netto resultaat

Aantal gewone aandelen (gewogen gemiddelde)
Winst per gewoon aandeel na verwatering (in EUR)
Aantal gewone aandelen na verwatering (gewogen
gemiddelde)
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* De waardering van de fiscale resultaten met betrekking tot de beëindigde bedrijfsactiviteiten van de Zweedse en
Deense entiteiten zijn nog niet meegenomen in de berekeningen. Deze fiscale resultaten zouden kunnen leiden tot
een positief effect op de regel ‘Belastingen’ in H1 2009 van de voortgezette activiteiten. We verwachten dergelijke
fiscale resultaten te kunnen waarderen in het tweede half jaar van 2009.

Beëindigde bedrijfsactiviteiten
Op 4 mei 2009 heeft Qurius bekend gemaakt dat als onderdeel van een set bedrijfsbrede
reorganisaties en kostenbesparende maatregelen, zij heeft besloten haar Deense operatie, een klein
kantoor in Kopenhagen-Herlev met zes medewerkers, op te heffen. Zowel door de uitdagende
economische omstandigheden als het gebrek aan schaalgrootte, bleek de Deense onderneming niet in
staat zijn strategische ambities succesvol te realiseren. Tot en met april 2009 heeft Denemarken
EUR 0,2 miljoen bijgedragen aan netto omzet, in H1 2008 heeft Denemarken EUR 0,6 miljoen
bijgedragen. De EBIT bijdrage was in 2009 EUR –0,2 miljoen (2008: EUR 65.000). De deconsolidatie
van Denemarken heeft geresulteerd in een kleine winst van EUR 48.000 (inclusief een provisie met
betrekking tot de afwikkeling van de activiteiten).
Op 12 juni 2009 heeft Qurius bekend gemaakt dat zij heeft besloten haar Zweedse operatie, met
kantoren in Stockholm, Linköping en Göteborg op te heffen. In totaal zullen 78 werknemers hierdoor
getroffen worden. De Qurius Raad van Bestuur heeft hiertoe besloten rekening houdend met de
aanhoudende verliezen en de ongunstige marktomstandigheden. Gedurende 2008 en het eerste half
jaar van 2009 nam Qurius verschillende reorganisatiemaatregelen, echter de effecten hiervan bleken
onvoldoende om de organisatie te rationaliseren in het huidige economische klimaat. Tot en met mei
2009 heeft Zweden EUR 3,3 miljoen bijgedragen aan netto omzet, in H1 2008 heeft Zweden EUR 6,1
miljoen bijgedragen. De EBIT bijdrage was in 2009 EUR –0,7 miljoen (2008: EUR-0,5 miljoen). De
deconsolidatie van Zweden heeft geresulteerd in een winst van EUR 0,3 miljoen (inclusief een provisie
met betrekking tot de afwikkeling van de activiteiten).
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Omzetsegmentatie
De volgende tabel geeft de omzet weer per omzetcategorie voor de aangegeven perioden:
Per categorie

H1 2009
Voortgezette
activiteiten
7.529

H1 2008
Voortgezette
activiteiten
10.050

Onderhoud

10.398

11.522

-10%

Services

40.448

40.189

1%

5.248

4.956

6%

63.623

66.717

-5%

(in EUR x 1,000 behalve percentages)

Licenties

Hardware

% Verandering
-25%

De volgende tabel geeft de omzet weer van de internationale activiteiten voor de aangegeven
perioden:
Per land

H1 2009
Voortgezette
activiteiten
15.934

H1 2008
Voortgezette
activiteiten
14.458

% Verandering

30.085

32.202

-7%

Spanje

7.588

8.322

-9%

Overig

10.016

11.735

-15%

63.623

66.717

-5%

(in EUR x 1,000 behalve percentages)

Duitsland
Nederland

10%

EBIT segmentatie
De volgende tabel geeft de EBIT weer van de internationale activiteiten voor de aangegeven perioden:
Per land *)

H1 2009
Voortgezette
activiteiten
-226

H1 2008
Voortgezette
activiteiten
-171

1.610

2.615

-38%

Spanje

-23

176

-113%

Overig

197

880

-78%

1.558

3.500

-55%

(in EUR x 1,000 behalve percentages)

Duitsland
Nederland

% Verandering
-32%

*) De holdingkosten zijn aan de verschillende landen toegewezen.
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Werknemers
De volgende tabel geeft de het aantal werknemers in FTE’s weer per einde van de aangegeven
perioden:
Per country

H1 2009
Voortgezette
activiteiten
203

H1 2008
Voortgezette
activiteiten
210

% Verandering

Nederland

388

395

-2%

Spanje

145

156

-7%

Overig

197

202

-2%

933

963

-3%

Duitsland

-3%

In enkele operaties hebben we het aantal werknemers in indirecte functies gereduceerd, terwijl waar
noodzakelijk het aantal fee earners is verhoogd.
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Geconsolideerde balans
30-jun-09

(in EUR x 1.000)

31-dec-08

ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa

47.898

48.420

Materiële vaste activa

4.913

5.220

Financiële vaste activa

6.042

6.003
58.853

59.643

Vlottende activa
Handelsvorderingen
Liquide middelen

38.355

51.773

7.498

3.659
45.853

55.432

0

3.507

104.706

118.582

Activa beëindigde activiteiten
BALANSTOTAAL
PASSIVA
Groepsvermogen
Eigen vermogen
Belang derden
Groepsvermogen

48.709

48.547

150

144
48.859

48.691

Voorzieningen

2.026

2.005

Langlopende schulden

5.000

5.480

Kortlopende schulden

48.821

58.927

Verplichtingen inzake beëindigde activiteiten
BALANSTOTAAL

0
104.706

3.479
118.582

De beëindigde bedrijfsactiviteiten van de Zweedse en Deense entiteiten zijn volledig gedeconsolideerd
per respectievelijke sluitingsdatum. Per 31 december 2008, zijn de activa en passiva van deze
entiteiten uitgesloten van de respectievelijke regels in de balans en gepresenteerd op de regels activa
beëindigde activiteiten en verplichtingen inzake beëindigde activiteiten.
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Toelichting op het geconsolideerde halfjaarbericht
Algemeen
Qurius N.V. is een naamloze vennootschap, gevestigd en kantoor houdend in Nederland, met haar
hoofdkantoor en statutaire zetel aan het Van Voordenpark 1a, 3501 KP te Zaltbommel. Het
geconsolideerde halfjaarbericht bestaat uit de onderneming en al haar dochterondernemingen (samen
‘Qurius’ genoemd).
Het financiële jaar van de groep begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Het geconsolideerde halfjaarbericht over de eerste 6 maanden, eindigend op 30 Juni 2009 is
goedgekeurd voor uitgave door zowel de Raad van Bestuur, alsmede de Raad van Commissarissen op
23 juli 2009. Er is geen accountantscontrole toegepast op het geconsolideerde halfjaarbericht.

Overeenstemmingverklaring
Dit geconsolideerde halfjaarbericht over de eerste 6 maanden, eindigend op 30 Juni 2009 is opgesteld
in overeenstemming met IAS 34 ‘Tussentijdse financiële verslaggeving’ en bevat niet alle informatie
en toelichting zoals vereist bij de opstelling van een volledige jaarrekening. Het geconsolideerde
halfjaarbericht dient in combinatie met de geconsolideerde jaarrekening 2008 te worden gelezen,
welke is opgesteld in overeenstemming met IFRS, zoals in de Europese Unie aanvaard.

Gehanteerde grondslagen (verkort)
De grondslagen voor de financiële verslaggeving die in dit halfjaarbericht zijn toegepast, zijn gelijk
aan de toegepaste grondslagen in de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2008, zoals
beschreven op pagina 61 tot en met 75 en zijn hierbij geïntegreerd middels verwijzing.
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Geconsolideerd mutatieoverzicht van het groepsvermogen (verkort)
2009

(in EUR x 1.000)

1 Januari

2008

48.691

71.317

Netto resultaat

39

1.687

Waarde van personeelsopties

0

191

Mutaties belang derden

6

62

Koersverschillen

123

-74

Totaal resultaat

168

1.866

48.859

73.183

30 Juni

Aandelenuitgifte
In het kader van een uitgestelde overnamebetaling, heeft Qurius 2.597.404 gewone aandelen A
uitgegeven, waardoor het aantal uitstaande aandelen verhoogd is van 105.432.619 naar 108.030.023
per 2 Juli 2009.

Geconsolideerde kasstroomoverzicht (verkort)
H1 2009

(in EUR x 1.000)

Netto winst

H1 2008
39

1.686

2.197

1.822

21

140

2.257

3.648

Mutaties werkkapitaal

4.174

-6.870

Kasstroom uit operationele activiteiten

6.431

-3.222

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-1.176

-2.992

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-1.516

4.259

Netto kasstroom

3.739

-1.955

Afschrijvingen
Mutaties in voorzieningen

De kasstromen van de beëindigde activiteiten van de Zweedse en Deense entiteiten zijn meegenomen
in bovenstaand kasstroomoverzicht.

Kasstroom
De netto kasstroom bedraagt EUR 3,8 miljoen positief (2008: EUR 2,0 miljoen negatief), een stijging
van EUR 5,8 miljoen. De kasstroom uit operationele activiteiten bedraagt EUR 6,4 miljoen positief
(2008: EUR 3,2 miljoen negatief), een stijging van EUR 9,6 miljoen. Deze stijging wordt grotendeels
veroorzaakt door verbeteringen van het werkkapitaal. De kasstroom uit investeringsactiviteiten
bedraagt EUR 1,2 miljoen negatief (2008: EUR 3,0 miljoen negatief). De kasstroom uit
financieringsactiviteiten bedraagt EUR 1,5 miljoen negatief (2008: EUR 4,2 miljoen positief).
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Risico profiel
Pagina 42 tot en met 44 van het Jaarverslag 2008 bevatten een samenvatting van de risico
inschattingen en het risicomanagement in 2008. De risico inschatting betreft de identificatie van
voornaamste risico’s, welke zijn verdeeld in drie groepen.
Qurius is onderhevig aan een aantal financiële risico’s die samenhangen met:
1) De manier waarop we onze organisatie managen
2) De manier waarop onze bedrijfsvoering is gefinancierd
3) De financiële risico’s van onze klanten
We identificeren kredietrisico, valutarisico, financieringsrisico, renterisico en risico’s gerelateerd aan
immateriële vaste activa. Wij zijn van mening dat de aard en de potentiële impact van deze risico’s
niet materieel anders dan voor de tweede helft van 2009.
Daarnaast kan het volgende worden opgemerkt:
•

Verdere reductie van de personeelsbezetting zou de realisatie van enkele structurele
procesverbeteringen (negatief) kunnen beïnvloeden.

•

Verwacht wordt dat de uitdagende economie en marktomstandigheden in het tweede half jaar
van 2009 zullen voortduren. Als gevolg hiervan wordt het marktrisico bezien als relatief hoog.
Indien de huidige economie en marktomstandigheden verder verslechten, zou dit een
potentiële significante invloed kunnen hebben op de markt waarin Qurius zich begeeft, haar
positie in de markt, het vermogen om haar strategie te kunnen implementeren en Qurius’
toekomstige kasstromen.

•

De huidige economische teruggang veroorzaakt een onvoorspelbare situatie met betrekking
tot het innen van de vorderingen en mogelijk een toename van het aantal faillissementen. Ten
gevolge hiervan zou het risico met betrekking tot oninbare vorderingen kunnen stijgen.

•

Zoals aangegeven op pagina 85 van het Jaarverslag 2008 was Qurius in de tweede helft van
2008 niet in staat om aan enkele financiële convenanten te voldoen met betrekking tot de
kredietfaciliteit van EUR 17,5 miljoen. In het eerste half jaar van 2009 is Qurius met de
kredietverstrekker (NIBC) een herschikking van de schuld en een onderbreking van de
convenanten voor 2009 overeengekomen, terwijl een structurele lange termijn oplossing
wordt geïmplementeerd. Het onvermogen om een dergelijke lange termijn oplossing te
implementeren, zou kunnen leiden tot een verhoogd risico dat de kredietfaciliteit dient te
worden geherfinancierd.

Qurius zal de risico’s scherp blijven monitoren en zal het risicobeleid blijven beheersen door middel
van een combinatie van controlemaatregelen en acties wanneer nieuwe risico’s zich voor zouden doen
en wanneer huidige risico’s zouden veranderen in het tweede half jaar van 2009.
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Accountantscontrole
Op de inhoud van dit geconsolideerde halfjaarbericht 2009 is geen accountantscontrole toegepast.

Bestuurdersverklaring
De leden van de Raad van Bestuur, zoals vereist in sectie 5:25d, paragraaf 2, onder c van de Wet op
Financieel Toezicht, bevestigen dat voor zover hen bekend:
“Het geconsolideerde halfjaarbericht 2009, eindigend op 30 juni 2009, geeft een getrouw beeld van de
activa, de passiva, van de financiële positie en de winst- en verliesrekening van Qurius N.V. en haar
geconsolideerde deelnemingen. Het geeft een getrouw beeld van de toestand op balansdatum, de
gang van zaken gedurende de eerste zes maanden van jaar van Qurius N.V. en haar geconsolideerde
deelnemingen, alsmede van de te verwachten gang van zaken, investeringen en de omstandigheden,
waarvan de ontwikkeling van de omzet en winstgevendheid afhankelijk zijn, op voorwaarde dat het
belang van Qurius N.V. en haar geconsolideerde deelnemingen niet worden geschaad door openbaring
van het hiervoor genoemde.”

“Forward looking statements“
Dit halfjaarbericht bevat informatie, zoals vereist in de artikelen 5:59 jo. 5:53, 5:25d en 5:25w van de
Wet op Financieel Toezicht. Forward looking statements, welke een onderdeel van dit bericht kunnen
vormen verwijzen naar toekomstige gebeurtenissen en kunnen op diverse manieren worden
uitgedrukt, zoals ‘verwachten’, ‘projecteren’, ‘anticiperen’, ‘voornemens zijn tot’ of andere soortgelijke
woorden (“Forward looking statements”).
Qurius heeft deze forward looking statements gebaseerd op basis van haar huidige verwachtingen en
projecties met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen. Qurius’ verwachtingen en projecties
kunnen wijzigen en Qurius’ werkelijke resultaten of prestaties kunnen derhalve significant verschillen
van de resultaten zoals aangegeven in of geïmpliceerd door deze forward looking statements, ten
gevolge van de mogelijke risico’s en onzekerheden en andere belangrijke factoren welke niet
beheersbaar noch voorzienbaar zijn door Qurius en enkele risico’s en onzekerheden welke buiten het
bereik van Qurius vallen.
Wanneer deze forward looking statements in beschouwing worden genomen, houdt dan deze risico’s,
onzekerheden en andere belangrijke factoren zoals beschreven in dit bericht of in Qurius’ andere
jaarlijkse of periodieke persberichten in gedachten.
Voor een niet limitatieve discussie van de risico’s, onzekerheden en andere factoren die de werkelijke
resultaten en prestaties van Qurius kunnen beïnvloeden, refereren wij naar dit bericht, het Jaarverslag
2008 en overige publicaties van Qurius.
Vanwege deze onzekerheden kan er geen zekerheid worden verschaft met betrekking tot Qurius’
toekomstige resultaten of financiële positie. We adviseren derhalve om Qurius’ forward looking
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statement met voorzichtigheid te beschouwen, gezien het feit dat deze statements slechts gelden op
het moment van het opstellen van het halfjaarbericht. Qurius is op geen enkele wijze verplicht om een
forward looking statement publiekelijk te herzien of te corrigeren, ongeacht als resultaat ten gevolge
van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderziens, behalve indien vereist onder van
toepassing zijnde wetgeving.
End of press release

Qurius N.V.
Qurius verzorgt ontwerp, realisatie en beheer van op Microsoft-technologie gebaseerde
bedrijfsoplossingen en IT-infrastructuren. Qurius telt ruim 1.000 medewerkers; het hoofdkantoor is
gevestigd in Zaltbommel. Vanuit vestigingen in België, Duitsland, Engeland, Italië, Nederland,
Noorwegen en Spanje bedient Qurius ruim 2.800 klanten. Qurius is sinds 1998 beursgenoteerd aan
Euronext Amsterdam en is onderdeel van de AScX-index. Op dit moment heeft Qurius 108.030.023
aandelen uitstaan. Meer informatie is beschikbaar op www.qurius.com.

Contact
Qurius, Suzanne Schaapman: tel. +31 (0)418 683 500 or s.schaapman@qurius.com
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