Jaarlijks communiqué (gereglementeerde informatie)

Emakina Group keert eerste dividend
uit in haar bestaan
BRUSSEL, 18 MAART 2009 (17h50) – Emakina Group (Alternext Brussel: ALEMK) stelt
vandaag haar jaarresultaten 2008 voor. Het afgelopen jaar heeft Emakina haar haar
dienstenaanbod geconsolideerd en is verder uitgebreid, zowel in België als
internationaal.
In 2008 heeft Emakina Group een omzet van 31.484.834 EUR gerealiseerd tegenover
17.371.543 EUR het jaar ervoor, of een vooruitgang van 81%. Op basis van de vaste
consolidatiekring bereikt de omzetgroei in 2008 55%. De EBITDA (bedrijfsresultaat voor
afschrijvingen) is 70% vooruitgegaan en bedraagt 2.686.862 EUR in 2008. Uitgaande van
de vaste consolidatiekring is de EBITDA met 26% toegenomen. De winst voor belastingen is
van 528.929 EUR in 2007 geëvolueerd naar 900.554 EUR in 2008 of een groei van 70%. De
nettowinst (vóór afschrijvingen op consolidatieverschillen) is toegenomen van 1.112.486
EUR in 2007 naar 1.281.275 EUR in 2008.
De winst van de uitgestelde belastingen (gelinkt aan de activatie van de overgedragen
belastingslatenties) gaat van 494.565 EUR in 2007 naar 281.917 EUR in 2008 terwijl de
belastingen op het resultaat evolueren van 381.564 EUR naar 792.196 EUR, voor de
respectieve periodes, door de toegenomen activiteit.
Op basis van deze goede resultaten zal de Raad van Bestuur van Emakina Group tijdens de
gewone algemene vergadering op 22 april 2009 voorstellen om voor de eerste keer in haar
bestaan een dividend uit te keren voor een totaal bruto bedrag van 200.000 EUR of een
bruto waarde (netto-waarde) van 0,05781 EUR (0,04914 EUR) per aandeel.
Verschillende factoren verklaren dit bijzondere resultaat:
- De uitbouw van de activiteiten van de in 2007 verworven filialen vertaalt zich in een
resultaat dat in 2008 meer dan de helft van de geconsolideerde EBITDA
vertegenwoordigt. Dit resultaat bevestigt de externe groeistrategie die Emakina
Group kenmerkt sinds haar introductie op Alternext in 2006.
- Door de oprichting van nieuwe competentiecentra (Emakina/Media, Emakina/Perform,
Emakina/Social,

Emakina/Direct,

Emakina/Motion,

Emakina/Mobile

en

Emakina/aprilFIRST), gespecialiseerd binnen een bepaald segment van de markt,
bouwt Emakina Group een geïntegreerd dienstenpakket op Europees niveau uit.
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- De commerciële en operationale synergieën tussen de verschillende entiteiten hebben
extra wegen geopend om nieuwe klanten en internationale projecten aan te trekken.
Door hun aanwezigheid in België, Frankrijk en Nederland realiseren de bureaus, die
deel uitmaken van de groep Emakina, projecten met een Europese spankracht. De
vraag zal waarschijnlijk toenemen omdat de economische crisis de internationale
groepen verplicht tot concentraties en een rationalisering van hun investeringsbeleid.
In 2008 hebben nieuwe klanten, zoals Air France KLM, Bekaert, Panasonic France, Aero
Mexico en Pfizer Europe,

een van de Emakina bureaus als partner gekozen om hun

aanwezigheid binnen de digitale media te verankeren.
Het afgelopen jaar hebben binnen Emakina Group twee nieuwe entiteiten het levenslicht
gezien: Emakina/Media en Emakina.EU. Emakina/Media is het eerste media-agentschap op
de Belgische markt dat zich uitsluitend wijdt aan digitale media. Via deze know-how biedt
Emakina de adverteerders de mogelijkheid om de digitale media van meet af aan in hun
strategie

te integreren, zonder tussenkomst van de

traditionele media. Het bureau

Emakina.EU focust zich op Europese en internationale instellingen met een dienstverlening
die volledig is afgestemd op de noden van dit type organisaties en kan hen terzijde staan om
betere antwoorden te vinden op de uitdagingen ten gevolge van de mondialisering en de
uitbouw van Europa.
De bureaus van Emakina Group kaapten het voorbije jaar ruim 27 nationale en internationale
vermeldingen en prijzen weg, waaronder drie prestigieuze Webby Awards, ook de “Oscars
van het Internet” genoemd.

Vooruitzichten voor 2009
Het onzekere economische klimaat ondanks, voorziet Emakina Group in 2009 een
gematigde omzetgroei en onderstreept dat verschillende bepalende factoren zullen bijdragen
om op koers te blijven: omzethernieuwing via een trouw kliënteel, meerjarencontracten met
langetermijnsdoelstellingen, het investeren in de commerciële uitbouw van de bureaus, zelf
een oplossing bieden voor bepaalde behoeften zoals hosting en onderhoud voor een betere
continuïteit binnen bepaaldde klantenrelaties.
Externe controle
De commissaris heeft bevestigd dat zijn revisie van de geconsolideerde rekeningen is beëindigd en
dat dit geen beduidende correcties aan het licht heeft gebracht die aan de boekhoudkundige
gegevens zouden moeten worden aangebracht die in dit communiqué zijn vermeld.
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GECONSOLIDEERDE CIJFERS 2008
EMAKINA GROUP SA
GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING (EUR) *

31/12/2008

31/12/2007

31/12/2006

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

31.484.834

17.371.543

8.448.423

Omzet

30.919.864

16.467.728

7.789.673

283.653

757.543

554.164

Wijzigingen in de projecten in uitvoering
Andere bedrijfsopbrengsten

281.317

146.272

104.586

BEDRIJFSKOSTEN (VOOR AFSCHRIJVINGEN)

-28.797.972

-15.794.940

-7.353.261

Aankoop van goederen en diensten gerelateerd aan de verkoop

-15.680.221

-8.228.222

-3.782.162

Personeelskosten

-13.065.395

-7.533.083

-3.562.134

-52.356

-33.635

-8.965

2.686.862

1.576.603

1.095.162

AFSCHRIJVINGEN

-636.033

-414.030

-231.108

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

-629.935

-369.583

-211.382

-6.098

-44.447

-19.726

2.050.829

1.162.573

864.054

-305.193

-32.974

12.907

Andere bedrijfskosten
BEDRIJFSWINST (VOOR AFSCHRIJVINGEN) = EBITDA

Waardeverminderingen op commerciële handelsvorderingen
BEDRIJFSWINST
FINANCIEEL RESULTAAT
Financiële opbrengsten

22.449

139.644

90.704

-327.642

-172.618

-77.797

1.745.636

1.129.599

876.961

-891.000

-470.556

-116.904

854.636

659.043

760.057

UITZONDERLIJK RESULTAAT

45.918

-130.114

-1.618

WINST VOOR BELASTINGEN

900.554

528.929

758.439

UITGESTELDE BELASTINGEN

281.917

494.565

-45.216

-792.196

-381.564

-372.679

1.281.275

1.112.486

457.448

NETTOWINST

390.275

641.930

340.544

A. deel derden

364.401

156.327

1.000

B. deel groep

25.874

485.603

339.544

Financiële kosten
NETTOWINST VOOR AFSCHRIJVINGEN / CONSOLIDATIEVERSCHILLEN
AFSCHRIJVINGEN / CONSOLIDATIEVERSCHILLEN
WINST UIT DE GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT
NETTOWINST VOOR AFSCHRIJVINGEN / CONSOLIDATIEVERSCHILLEN

31/12/2008

GEGEVENS PER AANDEEL

31/12/2007

31/12/2006

AANTAL AANDELEN

3.459.533

3.435.409

3.435.409

AANTAL AANDELEN EN WARRANTS

3.571.733

3.490.539

3.435.409

COURANT RESULTAAT / AANDEEL (in EUR)

0,2470

0,1918

0,2212

COURANT RESULTAAT / AANDEEL EN WARRANTS (in EUR)

0,2393

0,1888

0,2212

DEEL GROEP / AANDEEL (in EUR)

0,0075

0,1414

0,0988

DEEL GROEP / AANDEEL EN WARRANTS (in EUR)

0,0072

0,1391

0,0988

NETTOWINST / AANDEEL (in EUR)

0,1128

0,1869

0,0991

NETTOWINST / AANDEEL EN WARRANTS (in EUR)

0,1093

0,1839

0,0991

* Opgesteld conform de Belgische boekhoudnormen.

De geconsolideerde resultatenrekening 2007 bevat het resultaat van 12 maanden voor alle entiteiten van de groep,
behalve voor de filiialen (i) Design Is Dead (9 maanden geconsolideerde resultaten), (ii) SunTzu (8 maanden
geconsolideerde resultaten), (iii) Reflect (7 maanden geconsolideerde resultaten), (iv) The Reference (4 maanden
geconsolideerde resultaten) wat wordt verklaard door de datum van toetreding tot de groep..
De geconsolideerde resultatenrekening 2008 bevat het resultaat van 12 maanden voor alle entiteiten van de groep,
behalve voor Emakina Media dat pas sinds september 2008 actief is.
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ACTIVA (EUR)*

31/12/2008

31/12/2007

31/12/2006

7.423.437

7.864.347

1.590.178

Oprichtingskosten

602.771

702.816

811.751

Immateriële vaste activa

448.365

572.445

0

VASTE ACTIVA

Consolidatieverschillen

5.415.980

5.829.471

606.528

Materiële vaste activa

886.031

674.721

169.702

Financiële vaste activa

70.290

84.894

2.197

VLOTTENDE ACTIVA

15.042.223

11.474.352

10.260.285

1.688.548

1.404.894

836.344

931.842

650.000

2.950.659

Voorraden en bestellingen in uitvoering
Uitgetstelde belastingen
Vorderingen op ten hoogste één jaar

10.774.837

7.821.791

2.950.659

Geldbeleggingen

428.811

344.996

5.698.720

Liquide middelen

934.829

1.073.627

581.241

Overlopende rekeningen

283.356

179.044

193.321

22.465.660

19.338.699

11.850.463

31/12/2008

31/12/2007

31/12/2006

EIGEN VERMOGEN

9.729.505

9.382.179

8.896.576

Kapitaal

8.306.412

8.248.515

8.248.515

Reserves

1.423.093

1.133.664

648.061

493.893

347.079

10.587

30.134

73.264

0

203.576

200.651

45.216

12.008.552

9.335.526

2.898.084

877.291

654.785

40.211

10.819.072

8.290.158

2.854.402

1.252.670

765.008

638.339

297.724

666.321

270

Handelsschulden

3.890.918

3.045.187

742.276

Ontvangen vooruitbetalingen

2.138.677

1.350.035

511.169

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

3.147.276

2.184.931

949.292

91.807

278.676

13.056

Overlopende rekeningen

312.189

390.583

3.471

TOTAAL DER PASSIVA

22.465.660

19.338.699

11.850.463

TOTAAL DER ACTIVA

PASSIVA (EUR) *

BELANGEN VAN DERDEN
VOORZIENINGEN VOOR RISICO’S EN KOSTEN
UITGESTELDE BELASTINGEN EN BRONNEN VAN BELASTINGSLATENTIES
SCHULDEN
Schulden op meer dan één jaar
Schulden op ten hoogste één jaar
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
Financiële schulden

Overige schulden

* Opgesteld conform de Belgische boekhoudnormen.

Conform de nieuwe Alternext Brussel reglementeringen is dit jaarlijkse bericht facultatief. Hierop volgt
de publicatie van het financiële rapport 2008 van Emakina Group dat de gereglementeerde informatie
bevat. Dit rapport is vanaf 7 april 2009 beschikbaar op de website www.emakina.com (rubriek
“investors”) conform de wettelijke bepalingen terzake.
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Voor meer informatie
Denis Steisel
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Tel: 0032.2.400 40 75
E-mail: dst@emakina.com
Olivier De Doncker
Communication Manager
Mobile : 0032.473.96 93 37
E-mail: odo@emakina.com
Emakina Group S.A.
Rue Middelbourg 64A
1170 Brussels
Belgium
VAT 0464.812.221
ISIN BE 0003843605
www.emakina.com

Over Emakina
Emakina is een Europees netwerk van interactieve bureaus die hun klanten helpen met de integratie van het Internet in het
geheel van hun activiteiten. Emakina Group is samengesteld uit de bureaus Emakina.EU (Brussel), Emakina/ Media (Brussel),
Design is Dead (Antwerpen), The Reference (Gent), SunTzu (Rotterdam) en groupeReflect (Paris en Limoges). De groep
Emakina heeft een waaier van diensten ontwikkeld rond zijn vier kernactiviteiten: adviesverlening, interactieve marketing,
informatieve websites en transactionele e-commercesites. Met een sterk team van meer zowat 300 medewerkers is Emakina
het grootste interactieve bureau in België. Emakina Group staat sinds 7 juli 2006 genoteerd op Alternext van Euronext Brussel
(mnemo : ALEMK).

Toestand op 17 maart 2009 :
- Koers : 7,65 EUR
- Kapitalisatie : 26.465.427 EUR
- Aantal aandelen : 3.459.533
- Aantal warrants : 112.2000
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