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Emakina Group: 3% omzetgroei
in het eerste halfjaar van 2013
BRUSSEL, 13 SEPTEMBER 2013 (EMBARGO  17U30) – Emakina Group
(Alternext Brussel : ALEMK) maakt vandaag haar halfjaarlijkse resultaten
bekend voor 2013. Het geconsolideerde bedrijfsresultaat groeit respectievelijk
met 3% en 5% tegenover het eerste en tweede halfjaar van 2012. Daarnaast
daalt de geconsolideerde bedrijfswinst vóór afschrijvingen (EBITDA) met 47%
tegenover het eerste halfjaar van 2012, maar stijgt met 13% tegenover het
tweede halfjaar van 2012. Deze elementen bevestigen een groei van de
activiteit en rentabiliteit tegenover eind 2012. Die trend zou zich moeten
doorzetten in de tweede helft van 2013
De bedrijfsopbrengsten gerealiseerd buiten België stijgen met 39 %
Het eerste semester van 2013 sluit af met een totale bedrijfsopbrengst 25.330.565
EUR tegenover 24.700.275 EUR over het eerste en 24.082.789 EUR over het
tweede semester van 2012, d.i. een toename van respectievelijk 2,6% en 5,2%
(-3,8% bij constante perimeter). Het groeipercentage van de bedrijfsopbrengsten bij
de filialen ‘buiten België’ bedraagt 39% tijdens het eerste halfjaar van 2013. Dit
bevestigt dat de groep marktaandeel heeft gewonnen in het buitenland en dat ze de
Europese expansiestrategie kan verderzetten. De overname in juli 2012 van het
agentschap LABEL.ch uit Genève, dat Emakina.CH werd, heeft deze dynamische
groei op internationaal vlak nog versterkt. De overname in juli 2013 van het
Nederlandse communicatiebureau Merge Media uit Den Haag onderschrijft hetzelfde
objectief. De Europese expansie blijft meer dan ooit de eerste strategische prioriteit
voor de groep. Hiernaast heeft de activiteit van de groep op Belgisch niveau de fase
van volwassenheid bereikt, gezien zijn aanzienlijk groot marktaandeel.
In 2013 hebben nieuwe grote binnen- en buitenlandse klanten zoals DG ECFIN
(Europese

Commissie), i24News.tv, L’Oréal, AB

InBev

(Leffe),

Lhoist,

Longines, MedBank, Vlaams Ministerie van Volksgezondheid, Oris en Samsung
Europe een agentschap van Emakina gekozen als partner voor hun communicatie.
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De bedrijfswinst (vóór afschrijvingen) neemt af
De bedrijfswinst voor afschrijvingen (EBITDA) bedraagt 1.361.564 EUR tegenover
2.546.231 EUR in het eerste halfjaar van 2012 en 1.209.281 EUR in het tweede
halfjaar van 2012, wat overeenkomt met respectievelijk 5,4%, 10,3% en 5,0% van de
geconsolideerde bedrijfsopbrengst. De EBITDA van het eerste semester 2013
bedraagt, bij een constante perimeter, 1.295.937 EUR d .i. 5,5% van de
geconsolideerde bedrijfsopbrengst.
We kunnen, zonder exhaustief te zijn, verschillende elementen opnoemen die de
operationele marge over het eerste semester van 2013 verklaren:
1. Het afsluiten van belangrijke contracten, die over meerdere jaren lopen,
vereist grotere commerciële inspanningen.
2. Het uitstel van grote projecten heeft ook een impact gehad op de planning van
de middelen.
3. De kostprijs van de aanpassing van de productiecapaciteit aan de behoeften
van de klant is een ander element waarmee rekening moet worden gehouden.
4. De noodzaak om te blijven investeren in nieuwe innoverende competenties.
Het

resultaat

uit

de

gewone

bedrijfsuitoefening

(vóór

afschrijvingen

op

consolidatieverschillen) neemt in het eerste halfjaar van 2013 af met 1.053.613 EUR.
Dit is het resultaat van een quasi halvering van de EBITDA, samen met hogere
kosten voor afschrijvingen als gevolg van een wijziging in de consolidatiekring, maar
die gedeeltelijk wordt gecompenseerd door een gerealiseerde meerwaarde op een
minoritaire overdracht in het kapitaal van het filiaal Emakina.NL.
Nettowinst van 695.683 EUR vóór afschrijvingen op goodwill
De

nettowinst

van

het

eerste

semester

2013

(vóór

afschrijvingen

op

consolidatieverschillen) daalt met 440.581 EUR. Dit wordt verklaard door een
duidelijk lager resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening omwille van minder
opeenvolgende belastinglasten en minder uitzonderlijk grote posten.
De afschrijvingen op de consolidatieverschillen (opgelegd door de Belgische
boekhoudnormen) hebben een negatieve impact op het nettoresultaat van de
onderneming van 757.279 EUR in het eerste semester van 2013. Het feit dat het

Gereglementeerde informatie (persbericht)
Vertaling van officiële Franstalige versie
Belgisch boekhoudrecht een systematische afschrijvingen oplegt, weegt zwaar door
op het geconsolideerd nettoresultaat.
Binnen een nog steeds moeilijke economische context blijft Emakina verder
investeren in innovatie om zijn dienstenaanbod te versterken en zo zijn competitief
voordeel te behouden:
1. De belangrijke investeringen die sinds 2011 werden gerealiseerd in de
domeinen

‘social’,

‘mobile’

en

‘integrated

communication’,

hebben

bijgedragen tot een blijvende groei binnen een aanhoudende moeilijke
economische context. De ontwikkeling in 2013 van een expertise op het vlak
van engagementtechnieken met betrekking tot “gamification” en de oprichting
van een expertisecentrum rond de technologische oplossing “CQ5” van
Adobe, onderschrijven ook deze dynamiek.
2. De begeleiding bij CRM-oplossingen voor B2C-merken vormt een andere
belangrijke piste voor ontwikkeling, door hen de mogelijkheid te geven een
direct marketingrelatie op te bouwen doorheen de digitale platformen.
Tegenover eind 2012 blijft de groep in het eerste halfjaar van 2013 een degelijk
niveau van financiële stabiliteit behouden, dankzij een beheersing van zijn financiële
schuldenlast, een gematigd groeiende behoefte aan bedrijfskapitaal en de
beschikbaarheid van aangepaste en vernieuwde kredietlijnen.
Vooruitzichten tot het einde van het jaar
Op basis van de huidige commerciële situatie verwacht het bestuur van Emakina
Group, zoals in het eerste semester, een stijging van de bedrijfsopbrengsten over het
geheel van 2013. Bovendien vertrouwt het management erop dat de marges in de
tweede

helft

van

2013

zullen

hernemen,

dankzij

de

impact

van

de

herschikkingsmaatregelen die de voorbije maanden werden genomen.

Verslag van de Commissaris
De Commissaris heeft bevestigd dat de basisrevisie van de geconsolideerde
rekeningen per 30 juni 2013 is afgewerkt en dat de boekhoudkundige gegevens in
het halfjaarlijks verslag geen belangrijke correcties behoeven.
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Belgische boekhoudnormen
Alle

geconsolideerde

cijfers

werden

opgegeven

conform

de

Belgische

boekhoudnormen ( o.a. wat betreft de verplichte afschrijvingen van goodwill). De
cijfers zijn een synthese van de financiële resultaten die op een gedetailleerde
manier worden gepresenteerd in het halfjaarlijks verslag van 2013.
Het geheel van gereglementeerde informatie is, conform de Alternext-reglementering, opgenomen in
het halfjaarlijks financieel verslag 2013 van Emakina Group dat beschikbaar is op de website
www.emakina.com (rubriek “financial info”).
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Over Emakina Group
Emakina is een Europese groep van digitale agentschappen. Het helpt zijn klanten maximaal voordeel
te halen uit de kansen geboden door het nieuwe digitale tijdperk. Emakina is samengesteld uit
Emakina (Brussel, Parijs, Limoges, Rotterdam, en Genève), Emakina.EU en Your Agency (Waterloo),
Robert & Marien (Brussel), Design is Dead (Antwerpen), The Reference (Gent) en Merge Media (Den
Haag). Emakina heeft zijn diensten uitgebouwd rond vier kernactiviteiten: Integrated Communicatie,
Web Building, Interactieve Communicatie en Applications. De klantenportefeuille bevat vele
internationale leidinggevende bedrijven, zoals Audi, Baume & Mercier, Belgacom, BNP Paribas Fortis,
Brussels Airlines, Caran d'Ache, Deutsche Bank, GDF Suez, Girard-Perregaux, ING, Keytrade, KPN,
Longines, Microsoft, Orange, Panasonic, Samsung, Schweppes, Seat, Thomas Cook, Volkswagen en
internationale instellingen, zoals de Europese Commissie. In 2012 realiseerde Emakina Group met
zijn team van meer dan 450 medewerkers een zakencijfer van 48,8 miljoen euro. Emakina Group
staat genoteerd op Alternext van Euronext Brussel (mnemo: ALEMK - ISIN: BE0003843605). Meer
informatie: www.emakina.com

