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Niet-geauditeerde, geconsolideerde kerncijfers 
 

(in miljoen euro) 30 juni 09 30 juni 08 Wijziging
6M 6M

Opbrengsten 92,9        118,7       -21,74%
Bedrijfsresultaat (EBIT) 6,7          13,1         -49,21%

Bedrijfscashflow (EBITDA) 1 8,7          15,4         -43,28%
Financieel resultaat 1,9 -         1,5 -          29,12%
Resultaat voor belastingen 4,7          11,6         -59,29%
Belastingen 1,3 -         3,3 -          -59,35%
Netto resultaat (voortgezette activiteiten) 3,4          8,3           -59,27%
Resultaat van de verkochte activiteiten 0,0 -         0,1 -          -59,26%
Netto resultaat (aandeel van de groep) 3,4          8,3           -58,88%
Netto cash flow 2 5,5          10,6         -48,14%

(in miljoen euro) 30 juni 0931 december 08 Wijziging
6M 12M

Eigen vermogen 47,7        46,5         2,44%
Netto financiële schulden 18,2        28,1         -35,12%
Balanstotaal 147,8      163,0       -9,33%

(in euro) 30 juni 09 30 juni 08 Wijziging
6M 6M

Bedrijfscashflow (EBITDA) 1 1,09        1,87         -41,71%
Resultaat voor belastingen van de voortgezette activiteiten 0,59        1,41         -58,16%
Resultaat na belastingen van de voortgezette activiteiten (winst per aandeel) 0,42        1,01         -58,42%

Netto cash flow 2 0,68        1,28         -46,88%
Eigen vermogen 5,93        5,47         8,41%
Aantal aandelen (balansdatum) 8.039.842 8.180.072 1,74%
Aantal aandelen (gemiddeld) 8.039.842 8.248.816 2,60%

1 EBITDA = earnings before interest, taxes, depreciation and amortization;  Dit is het bedrijfsresultaat
vermeerderd met de afschrijvingen, (bijzondere) waardeverminderingen op handelsvorderingen en op voorraden en 
voorzieningen
2 De netto cash flow is de winst na belastingen vermeerderd met de afschrijvingen, (bijzondere) waarderverminderingen op
voorraden en op handelsvorderingen en voorzieningen

Niet-geauditeerde, geconcolideerde, kerncijfers per aandeel

Resultatenrekening 30/06/09 - 30/06/08
Niet geauditeerde, Geconsolideerde kerncijfers

Balans per 30/06/09 - 31/12/08
Niet geauditeerde, Geconsolideerde kerncijfers
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Tussentijdse financiële informatie per 30 juni, 2009 

 
Financieel overzicht 
 
• De opbrengsten van de voortgezette activiteiten voor het eerste halfjaar van 2009 bedragen 

92,9 mio euro, een daling van 21,7% tegenover vorig jaar.  
 

• De bedrijfswinst (EBIT) van de voortgezette activiteiten voor de eerste zes maanden bedraagt 
6,7 mio euro, een daling van 49,2% tegenover vorig jaar.  
 

• De bedrijfscashflow (EBITDA) van de voortgezette activiteiten voor het eerste halfjaar bedraagt 
8,7 mio euro, een daling van 43,3% tegenover vorig jaar. 
 

• De nettowinst van de voorgezette activiteiten bedraagt 3,4 mio euro (Courante winst per 
aandeel van 0,42 euro), een daling van 59,3 % tegenover vorig jaar. 
  
 

• De netto financiële schuld van de voortgezette activiteiten daalde tegenover december 2008 met 
9,9 mio euro (-35%) tot 18,2 mio euro. 
 

 
Operationele activiteiten 
 
• Opbrengsten 

o De opbrengsten daalden als gevolg van een lager gevuld orderboek en door minder grote 
projecten;  

o Het orderboek per 30 juni 2009 daalde met 17% tegenover juni vorig jaar. 
 

• Bedrijfsresultaat 
o De overige opbrengsten bevatten een eenmalige opbrengst van 1,5 miljoen euro uit de 

afwikkeling van een geschil. 
o De geconsolideerde EBIT van de voortgezette activiteiten, daalde van 13,1 mio euro tot 

6,7 mio euro (-49,2%) als gevolg van de lagere activiteiten. 
 

• Herstructureringen 
o Het personeelsbestand daalde tussen 31 december 2008 en 30 juni 2009 met 147 VTE (-

13%) tot 945 VTE. 
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Verslag van de Raad van Bestuur 

 
Belangrijke ontwikkelingen tijdens eerste half jaar: 
 
De opbrengsten en het operationeel resultaat daalden met respectievelijk 21,7% en 49,2% 
tegenover het eerste half jaar van 2008 als gevolg van een lager gevuld orderboek en door minder 
grote projecten, dit als gevolg van de schaarste op de kredietmarkt.  
  
De overige opbrengsten bevatten een eenmalige opbrengst van 1,5 miljoen euro uit de afwikkeling 
van een geschil. 
 
 
Als eindresultaat van het voorgaande, is het geconsolideerd groepsresultaat van de voortgezette 
activiteiten met 4,9 miljoen euro gedaald (van een winst van 8,3 miljoen euro naar een winst van 
3,4 miljoen euro). 
 
 
Risico factoren voor de komende zes maanden: 
 
Op het einde van juni 2009 was het orderboek per 30 juni 2009 van de JENSEN-GROUP voor 17% 
minder gevuld in vergelijking met een jaar voordien. 
  
De belangrijkste risicofactoren voor de komende zes maanden zijn de economische onzekerheid die 
een weerslag kan hebben op het investeringsklimaat, voornamelijk bij de grotere projecten, het 
dalend orderboek en toenemende concurrentiedruk. Andere risico’s zijn volatiele wisselkoersen en de 
schommelende grondstof-, de energie- en transportprijzen. 
  
 
Belangrijke transacties met verbonden partijen: 
 
Er zijn geen belangrijke transacties met verbonden partijen. 
 
Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum 
 
Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum.  
 
 
 
Gent, 18 augustus 2009 
 
 
 
 
 
Raf Decaluwé Jesper M. Jensen 
Voorzitter van de Raad van Bestuur Chief Executive Officer 
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Verklaring van de verantwoordelijke personen 
 
We verklaren, voorzover ons bekend, dat de verkorte geconsolideerde financiële overzichten voor de 
periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2009, opgesteld overeenkomstig IAS 34 
“Tussentijdse Financiële Verslaggeving” zoals goedgekeurd door de Europese Unie, een getrouw 
beeld geven van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van de 
vennootschap en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen, en dat het tussentijdse 
jaarverslag een getrouw overzicht geeft van belangrijke gebeurtenissen die zich de eerste zes 
maanden van het boekjaar hebben voorgedaan en van de belangrijkste transacties met verbonden 
partijen, en het effect daarvan op de verkorte geconsolideerde  financiële overzichten, alsmede een 
beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden voor de resterende maanden van het 
boekjaar. 

 
 
Gent, 18 augustus 2009 
 
 
 
 
 
Jesper M. Jensen Markus Schalch 
Chief Executive Officer Chief Financial Officer 
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VERKORTE GECONSOLIDEERDE BALANS  
 

30 juni 31 december
2009 2008

(in duizend euro) Toelichting

39.148 39.577

Immateriële vaste activa 5.583 5.623

Materiële vaste activa 26.263 26.958

Vorderingen op meer dan 1 jaar 877 802

Uitgestelde belastingen 6.425 6.194

108.615 123.386

Voorraden 20.214 22.635

A. Handelsvorderingen 41.661 50.239
B. Overige vorderingen 3.778 3.573
C. Vorderingen op klanten voor contracten in uitvoering 19.631 24.650
D. Afgeleide financiële instrumenten 123 990

Handels- en overige vorderingen 65.193 79.452

Liquide middelen 4 22.756 20.840

Activa te koop 452 459

TOTAAL DER ACTIVA 147.763 162.963

Vaste activa

Vlottend activa

 
 
De toelichtingen op bladzijden 11 tot 13 maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde 
tussentijdse financiële informatie. 
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30 juni 31 december
(in duizend euro) Toelichting 2009 2008

47.676 46.542

Kapitaal 48.528 46.914

Overige reserves -5.258 -5.037

Geconsolideerde reserves 3.854 4.081

Minderheidsbelangen 552 584

Lange termijn schulden 24.678 25.775
Leningen 13.440 14.255

Schulden m.b.t. financiële lease 73 73

Uitgestelde belastingen 965 1.167

Provisies voor personeelsverplichtingen 10.200 10.280

Korte termijn schulden 75.409 90.646
Leningen 27.414 34.507

Schulden m.b.t. financiële lease 29 57

Provisies voor overige risico's en kosten 10.061 10.287

A. Handelsschulden 13.864 16.486
B. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 4.811 8.906
C. Schulden m.b.t. bezoldigingen en sociale lasten 7.798 6.947
D. Overige schulden 2.276 2.826
E. Overlopende rekeningen 3.771 4.582

Handels- en overige schulden 32.520 39.747

Schulden m.b.t. belastingen 4.180 4.165

Afgeleide financiële instrumenten 1.205 1.883

TOTAAL VAN HET EIGEN VERMOGEN EN PASSIVA 147.763 162.963

Eigen vermogen toerekenbaar aan de eigenaars van de moedervennootschap

 
 
De toelichtingen op bladzijden 11 tot 13 maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde 
tussentijdse financiële informatie. 
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VERKORT GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN GEREALISEERDE EN 

NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN  
 
 

30 juni 30 juni
(in duizend euro) Toelichting 2009 2008

Opbrengsten 3 92.897 118.700

Operationele kosten -87.665 -105.440

Overige opbrensten/(kosten) 1.418 -168

Bedrijfswinst voor belastingen en financiële (kost)/opbrengst 6.650 13.092

Netto financiële kosten -1.929 -1.494

Resultaat voor belastingen 4.721 11.598

Belastingen -1.323 -3.255

Geconsolideerd resultaat van de voortgezette activiteiten 

van de eerste jaarhelft
3.398 8.343

Resultaat van de verkochte activiteiten -33 -81

Geconsolideerd resultaat van de eerste jaarhelft 3.365 8.262

Overig resultaat:
Winsten/verliezen onmiddellijk toegerekend aan het eigen vermogen
Financiële instrumenten -231 147
Wisselkoersverschillen bij omrekening buitenlandse vestigingen -101 -167
Actuariële winst/(verlies) pensioenplan Te Bereiken Doel 60 -5
Belastingen op boekingen direct van of naar eigen vermogen 51 -49
Netto opbrengsten/(uitgaven) direct erkend in eigen vermogen na belastingen -221 -74
Totaal erkende opbrengsten /(uitgaven) van eerste jaarhelft 3.144 8.188

Resultaat toerekenbaar aan:
Eigenaars van de moedermaatschappij 3.397 8.262
Minderheidsbelangen -32 0

3.365 8.262
Totaal erkende opbrengsten toerekenbaar aan:
Eigenaars van de moedermaatschappij 3.176 8.188
Minderheidsbelangen -32 0

3.144 8.188

Gewone en verwaterde winst per aandeel (in euro's) 0,42               1,00               

Gewogen gemiddeld aantal aandelen 8.039.842 8.248.816  
De toelichtingen op bladzijden 11 tot 13 maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde 
tussentijdse financiële informatie. 
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VERKORT GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN 

VERMOGEN  

 

In duizend euro Kapitaal
Uitgiftepre

mie

Eigen 

aandelen

Totaal 

aandelen 

kapitaal

Omrekening

sverschillen

Hedging 

Reserves

Actuariële 

winst en 

verlies op 

pensioenr

egelingen

Totaal 

overige 

reserves

Overgedrag

en resultaat

Minderheids

belangen

Totaal 

eigen 

vermogen

31 december 2007 42.715 5.813 0 48.528 -2.899 99 -334 -3.134 -5.635 0 39.759

Resultaat van de eerste 

jaarhelft 0 0 0 0 0 0 0 0 8.262 0 8.262

Overig resultaat:

Omrekeningsverschillen 0 0 0 0 -167 0 0 -167 0 0 -167

Financiële instrumenten 0 0 0 0 0 147 0 147 0 0 147

Pensioenregeling Te 

Bereiken Doel 0 0 0 0 0 0 -5 -5 0 0 -5

Belastingen op zaken direct 

toegevoegd of onttrokken 

aan het eigen vermogen 0 0 0 0 0 -49 0 -49 0 0 -49

Netto 

opbrengsten/(uitgaven) 

direct erkend in eigen 

vermogen na belastingen 0 0 0 0 -167 98 -5 -74 0 0 -74

Uitgekeerd dividend 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.066 0 -2.066

Inkoop eigen aandelen 0 0 -733 -733 0 0 0 0 0 0 -733

30 juni 2008 42.715 5.813 -733 47.795 -3.066 197 -339 -3.208 561 0 45.148

In duizend euro Kapitaal
Uitgiftepre

mie

Eigen 

aandelen

Totaal 

aandelen 

kapitaal

Omrekening

sverschillen

Hedging 

Reserves

Actuariële 

winst en 

verlies op 

pensioenr

egelingen

Totaal 

overige 

reserves

Overgedrag

en resultaat

Minderheids

belangen

Totaal 

eigen 

vermogen

31 december 2008 42.715 5.813 -1.614 46.914 -2.817 -545 -1.675 -5.037 4.081 584 46.542

Resultaat van de eerste 

jaarhelft 0 0 0 0 0 0 0 0 3.397 -32 3.365

Overig resultaat

Omrekeningsverschillen 0 0 0 0 -101 0 0 -101 0 0 -101

Financiële instrumenten 0 0 0 0 0 -231 0 -231 0 0 -231

Pensioenregeling Te 

Bereiken Doel 0 0 0 0 0 0 60 60 0 0 60

Belastingen op zaken direct 

toegevoegd of onttrokken 

aan het eigen vermogen 0 0 0 0 0 69 -18 51 0 0 51

Netto 

opbrengsten/(uitgaven) 

direct erkend in eigen 

vermogen na belastingen 0 0 0 0 -101 -162 42 -221 0 0 -221

Inkoop eigen aandelen 0 0 1.614 1.614 0 0 0 0 -1.614 0 0

Uitgekeerd dividend 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.010 0 -2.010

30 juni 2009 42.715 5.813 0 48.528 -2.918 -707 -1.633 -5.258 3.854 552 47.676  
 
De toelichtingen op bladzijden 11 tot 13 maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde 
tussentijdse financiële informatie. 
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VERKORT GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 

 
(in duizend euro) Toelichting 30 juni 30 juni

2009 2008

Cashflow uit bedrijfsactiviteiten 8.302 15.513

Wijzigingen in het bedrijfskapitaal 7.837 -1.504

Betaalde inkomstenbelastingen -1.308 -5.011

Operationele cashflow - voortgezette activiteiten 14.831 8.998

Operationele cashflow - verkochte activiteiten -26 -81

Netto operationele cashflow - totaal 14.805 8.917

Netto cashflow uit investeringen 3 -913 -2.075

Cashflow voor financiële verrichtingen 13.892 6.842

Netto cashflow uit financiële verrichtingen -6.845 -13.151

Netto wijzigingen in liquide middelen 7.047 -6.309

Liquiditeiten en opgenomen kredietlijnen bij het begin van het boekjaar 898 12.226
Wisselkoerswinst/(verlies) op liquiditeiten en opgenomen kredietlijnen -101 -167

4 7.844 5.750

Liquiditeiten en opgenomen kredietlijnen op het einde van 

het boekjaar  
 
De toelichtingen op bladzijden 11 tot 13 maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde 
tussentijdse financiële informatie. 
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Toelichting bij de samengevatte geconsolideerde financiële 

informatie 
 

Toelichting 1 - Voorstellingsbasis 

 
De JENSEN-GROUP (hierna “de Groep”) is één van de belangrijkste toeleveranciers voor de 
professionele wasserijmarkt. De groep verkoopt zijn producten en diensten onder het merknaam 
JENSEN™ en is de marktleider binnen de heavy-duty markt. Het productaanbod is zeer uitgebreid: 
van transport- en behandelingssystemen, tunnelwassers, wassorteerders, toevoermachines en 
vouwmachines tot het projectmanagement voor sleutel-op-de-deur wasserijen. De JENSEN-GROUP  
heeft vestigingen in 12 landen en een distributienet in meer dan 50 landen. Wereldwijd stelt 
JENSEN-GROUP ongeveer 950 mensen tewerk.  
  
JENSEN-GROUP nv. (hierna “De vennootschap”) is een Belgische vennootschap met 
maatschappelijke zetel in Bijenstraat 6, 9051 Sint-Denijs-Westrem, België. 
 
De aandelen van de JENSEN-GROUP noteren op Euronext. 
 
De verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie heeft betrekking op de eerste 
jaarhelft die eindigt op 30 juni 2009. Deze verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële 
informatie is opgesteld volgens IAS 34 “Tussentijdse financiële verslaggeving” zoals goedgekeurd 
door de EU. De tussentijdse financiële staten zijn opgesteld volgens dezelfde waarderingsregels die 
gebruikt werden bij het opstellen van de jaarrekening per 31 december 2008. 
 
Deze verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie moet samen gelezen worden met 
de IFRS geconsolideerde jaarrekening van 2008. 
 
Deze verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie is nagekeken door een 
onafhankelijke bedrijfsrevisor, ze zijn niet geauditeerd.  
 
De waarderingsregels werden consistent voor alle voorgestelde periodes toegepast.  
Deze verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie is opgesteld volgens de IFRS-
standaarden en volgens IFRIC-interpretaties die van toepassing zijn, of die reeds vervroegd worden 
toegepast, per 30 juni 2009 en die goedgekeurd zijn door de Europese Unie.  
 
Nieuwe standaarden en wijzigingen van toepassing voor boekjaren die beginnen op 1 januari 2009: 
 
• IAS 1 (aangepast), “presentatie van financiële staten”;  
• IFRS 7 (aangepast), “aanpassingen in toelichting van de financiële instrumenten”; 
• IFRS 8, “operationele segmenten”.; 
 
Nieuwe standaarden, interpretaties en wijzigingen van toepassing voor boekjaren die beginnen op 1 
januari 2009 maar die niet relevant zijn voor de Groep: 
 
• IAS 23 (aangepast), “kosten van schulden”; 
• IFRS 2 (aangepast), “op aandelen gebaseerde betalingen”; 
• IAS 32 (aangepast), “financiële instrumenten: presentatie”; 
• IFRIC 13, “loyaliteitsprogramma’s”; 
• IFRIC 14, “IAS 19 – de minimum avtiva bij een pensioenplan te bereiken doel, minimum 

voorwaarden” 
• IFRIC 16 “hedgen van netto investeringen”; 
• IAS 39 (aangepast), “financiële instrumenten: opname en waardering”; 
 
De volgende nieuwe standaarden, interpretaties en wijzigingen zijn niet van toepassing voor 
boekjaren die beginnen op 1 januari 2009 en zijn ook niet vervroegd toegepast: 
  
• IFRS 3 (aangepast), “bedrijfscombinaties” en bijgevolg aanpassingen op IAS 27 “de 

geconsolideerde jaarrekening en de enkelvoudige jaarrekening”, IAS 28 “investeringen in 
geassocieerde deelnemingen” en IAS 31 “belangen in joint ventures”, van toepassing op 
bedrijfscombinatieswaarbij de datum van overname na 1 juli 2009 is; 
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De Groep bekijkt momenteel de impact van deze nieuwe en gewijzigde standaarden. 
 
De verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie is opgesteld volgens het principe van 
historische kost, behalve voor wat betreft de financiële vaste activa bestemd voor verkoop, en voor 
de financiële vaste activa en passiva (inclusief financiële instrumenten), die aan werkelijke waarde 
worden gewaardeerd 
. 
De verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie is opgesteld op accrual basis en 
volgenshet principe van going concern.   
 
Bij de opmaak van de verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie volgens IAS 34 
maakt het management gebruik van schattingen en veronderstellingen. Deze kunnen betrekking 
hebben op opbrengsten, kosten, activa en passiva en op de toelichting van niet in de balans 
opgenomen rechten en verplichtingen. De schattingen en veronderstellingen die een aanmerkelijk 
risico in zich dragen of die bepalend zijn voor de geconsolideerde financiële staten, worden verder 
toegelicht in de waarderingsregels.  

 
Toelichting 2 – Wijziging in waarderingsregels en andere wijzigingen en 

hun impact op het eigen vermogen 
 
Er zijn geen wijzigingen in de waarderingregels die gebruikt werden bij het opstellen van de 
geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2008.  
 
De voornaamste waarderingsregels die gebruikt werden bij het opstellen van de samengevatte, 
tussentijdse financiële staten, zijn opgenomen op pagina’s 64 – 70 van het geconsolideerd 
jaarverslag per 31 december 2008. 
 

Toelichting 3 – Segment informatie 
 
De totale wasserijmarkt kan opgedeeld worden in de markt die machines produceert bedoeld voor de 
consumenten, voor de commerciële markt en voor de professionele wasserijmarkt, de zogenaamde 
heavy-duty industrie. De vennootschappen binnen de JENSEN-GROUP bedienen de klanten die actief 
zijn in de professionele wasserijmarkt. Ze volgen dezelfde processen. De JENSEN-GROUP verkoopt 
zijn producten en diensten onder de merknaam JENSENTM via eigen verkoopkantoren en via 
onafhankelijke distributeurs. Bij gevolg is de JENSEN-GROUP actief in één segment, met name 
binnen de professionele wasserijmarkt.   
 
Geografische informatie is als volgt: 
 

(in duizend euro)

Juni 09 Juni 08 Juni 09 Juni 08 Juni 09 Juni 08 Juni 09 Juni 08

Externe opbrengsten 70.700 81.529 11.460 22.249 10.737 14.922 92.897 118.700

Overige informatie

Vaste activa 28.583 25.342 3.817 3.697 323 227 32.723 29.266

Europa + GOS Amerika 

Midden & Verre Oosten en 

Australië TOTAAL
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Toelichting 4 – Financieringstabel  
 
In de financieringstabel zijn liquide middelen en opgenomen kredietlijnen als volgt samengesteld: 

 
(in duizend euro) 30 juni 30 juni

2009 2008

Liquide middelen 22.756 19.215
Opgenomen kredietlijnen -14.912 -13.465
Liquide middelen en opgenomen kredietlijnen 7.844 5.750  
 
De cashflow uit operationele activiteiten steeg met 5,8 mio euro ondanks de lagere activiteitsgraad 
en dank zij de lagere toename in werkkapitaal. 
 
De cashflow uit investeringen bedraagt 0,9 mio euro en heeft betrekking op machines en installaties. 
 
De netto cashflow uit financiële verrichtingen steeg met 6,3 mio euro omdat minder leningen werden 
terugbetaald tegenover juni vorig jaar. 
 

Toelichting 5 – Zakelijke zekerheden en geschillen 
 
Er zijn geen belangrijke wijzigingen tegenover 31 december 2008. 

 
Toelichting 6 – Consolidatiekring 

 
De consolidatiekring per 30 juni 2009 is ongewijzigd ten opzicht van 31 december 2008.  

 

Toelichting 7. Transacties met betrokken partijen 
 
De aandeelhouders van de groep per 30 juni 2009 zijn: 
JENSEN Invest:  50,14% 
Petercam: 8,62% 
Baillie Gifford: 7,50% 
Free float: 33,74% 
 
Er zijn geen belangrijke wijzigingen in de vergoeding van key management.  

 

Toelichting 8. Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum 
 
Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum.   
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Verslag van de commissaris omtrent het beperkt nazicht van de verkorte geconsolideerde 

financiële informatie voor de periode afgesloten op 30 juni 2009 

 

 

Wij hebben een beperkt nazicht uitgevoerd van de verkorte geconsolideerde balans van Jensen-

Group NV en haar dochtervennootschappen op 30 juni 2009 en het daarbij horende verkorte 

geconsolideerde overzicht van gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten, het verkorte 

geconsolideerde mutatieoverzicht van het eigen vermogen en het verkorte geconsolideerde 

kasstroomoverzicht over de periode van 6 maanden afgesloten op die datum, evenals van de 

toelichtingen, en weergegeven op bladzijden 6 tot 13. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk 

dat deze verkorte geconsolideerde financiële informatie is opgesteld en gepresenteerd in 

overeenstemming met IAS 34 zoals goedgekeurd door de Europese Unie. Het is onze 

verantwoordelijkheid om een besluit te formuleren over deze verkorte geconsolideerde 

financiële informatie op basis van ons beperkt nazicht. 

 

Wij hebben ons beperkt nazicht uitgevoerd overeenkomstig de aanbevelingen van het Instituut 

der Bedrijfsrevisoren met betrekking tot het beperkt nazicht. Het nazicht bestond dus 

hoofdzakelijk uit de analyse, de vergelijking en bespreking van de verkorte geconsolideerde 

financiële informatie en was bijgevolg minder uitgebreid dan een volkomen controle van deze 

informatie. 

 

Bij ons beperkt nazicht zijn geen gegevens aan het licht gekomen die belangrijke aanpassingen 

vereisen van de verkorte geconsolideerde financiële informatie opdat deze, in alle materiële 

opzichten, correct zou zijn opgesteld in overeenstemming met IAS 34 zoals goedgekeurd door 

de Europese Unie. 

 

 

Brussel, 18 augustus 2009 

 

 

PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren bcvba 

Vertegenwoordigd door 

 

 

 

 

 

Raf Vander Stichele 

Bedrijfsrevisor 
 
 
 
 
 
 


