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Niet-geauditeerde, geconsolideerde kerncijfers 
 

(in miljoen euro) 30 juni '10 30 juni '09 Wijziging
6M 6M

Opbrengsten 121,6 92,9 30,85%
Bedrijfsresultaat (EBIT) 9,8 6,7 47,88%

Bedrijfscashflow (EBITDA) 1 15,3 8,7 74,73%
Financieel resultaat -2,2 -1,9 14,62%
Resultaat voor belastingen 7,6 4,7 61,47%
Belastingen -2,0 -1,3 53,97%
Netto resultaat (voortgezette activiteiten) 5,6 3,4 64,39%
Resultaat van de verkochte activiteiten 0,1 0,0 -275,76%
Netto resultaat (aandeel van de groep) 5,6 3,4 67,73%

Netto cash flow 2 11,0 5,5 100,71%

(in miljoen euro) 30 juni '10 31 december '09 Wijziging

6M 12M
Eigen vermogen 56,0        49,6           12,89%
Netto financiële schulden 28,6        13,0           120,66%
Activa - te koop 0,5          0,4             17,27%
Balanstotaal 174,1      152,0         14,52%

(in euro) 30 juni '10 30 juni '09 Wijziging
6M 6M

Bedrijfscashflow (EBITDA) 1 1,91        1,09           75,23%
Resultaat voor belastingen 0,95        0,59           61,02%

Resultaat na belastingen van de voortgezette 

activiteiten (winst per aandeel)

         0,70                0,42    66,67%

Netto cash flow 2 1,38        0,68           102,94%
Eigen vermogen 6,99        6,17           13,29%
Aantal aandelen (balansdatum) 8.002.968 8.039.842 0,46%
Aantal aandelen (gemiddeld) 8.002.968 8.039.842 0,46%

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) waardeverminderingen op
voorraden en op handelsvorderingen en voorzieningen.

Geconsolideerde, niet-geauditeerde kerncijfers per aandeel

Resultatenrekening 30/06/2010 - 30/06/2009
Geconsolideerde, niet-geauditeerde kerncijfers

Balans per 30/06/2010 - 31/12/2009
Geconsolideerde, niet-geauditeerde kerncijfers
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Tussentijdse financiële informatie per 30 juni, 2010 

 
Financieel overzicht 
 
• De opbrengsten voor het eerste halfjaar van 2010 bedragen 121,6 miljoen euro, een stijging van 
30,9% tegenover dezelfde periode vorig jaar.  
 

• De bedrijfswinst (EBIT) voor de eerste zes maanden bedraagt 9,8 miljoen euro, een stijging van 
47,9% tegenover vorig jaar.  
 

• De bedrijfscashflow (EBITDA) voor het eerste halfjaar bedraagt 15,3 miljoen euro, een stijging 
van 74,7% tegenover vorig jaar. 
 

• De nettowinst bedraagt 5,6 miljoen euro (Courante winst per aandeel van 0,70euro), een 
stijging van 64,4 % tegenover vorig jaar. 
 

• De netto financiële schuld steeg tegenover december 2009 met 15,6 miljoen euro tot 28,6 
miljoen euro. 
 

 
Operationele activiteiten 
 
• Opbrengsten 

o De opbrengsten stegen als gevolg van een beter gevuld orderboek;  
o Het orderboek per 30 juni 2010 steeg met 33% tegenover juni vorig jaar. 
 

• Bedrijfsresultaat 
o Vorig jaar bevatten de overige opbrengsten een eenmalige opbrengst van 1,5 miljoen 
euro uit de afwikkeling van een geschil. 

o De geconsolideerde EBIT steeg van 6,7 miljoen euro tot 9,8 miljoen euro +47,9%) als 
gevolg van de hogere activiteiten. 
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Verslag van de Raad van Bestuur 

 
Belangrijke ontwikkelingen tijdens de eerste jaarhelft: 
 
De opbrengsten en het operationeel resultaat stegen met respectievelijk 30,9% en 47,9% tegenover 
de eerste jaarhelft van 2009 als gevolg van een hoger gevuld orderboek. Na de wereldwijde 
financiële crisis, heeft de vraag zich opnieuw hersteld.  
 
Vorig jaar bevatten de overige opbrengsten een eenmalige opbrengst van 1,5 miljoen euro uit de 
afwikkeling van een geschil. 
 
Het geconsolideerd groepsresultaat is bijgevolg met 2,2 miljoen euro gestegen (van een winst van 
3,4 miljoen euro naar een winst van 5,6 miljoen euro). 
 
Na een jaar van lagere investeringen, bereidt JENSEN-GROUP zijn strategie om uit te breiden in het 
Oosten, verder voor. De groep heeft een belangrijkse investering goedgekeurd in een nieuwe 
productiefaciliteit in China. Daarnaast heeft JENSEN-GROUP een distributieovereenkomst afgesloten 
met Asahi Seisakusho Co. Ltd , om tegemoet te komen aan de belangrijke en sterk ontwikkelde 

Japanse markt. Asahi Seisakusho Co. Ltd.is één van de drie marktleiders in Japan met meer dan 10 
verkoopkantoren.  
 
Verwachtingen voor de komende zes maanden: 
 
Op het einde van juni 2010 was het orderboek van de JENSEN-GROUP 33% hoger in vergelijking 
met een jaar voordien. 
 
De belangrijkste risicofactoren voor de komende zes maanden zijn de schommelingen in de vraag 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. 
 
Inkoop eigen aandelen 
 
Op de vergadering van 3 november 2009 keurde de Raad van Bestuur de aankoop goed van 36.874 
aandelen van de vennootschap, die in het bezit waren van Baillie Gifford.en te koop werden 
aangeboden. De inkoop werd geregeld via een zakenbank als tussenpersoon en met een prijs per 
aandeel van 6,9 euro op de Euronext-beurs. Bij gevolg bezit JENSEN-GROUP 36.874 eigen aandelen. 

 

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum 
 
Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum.  
 
 
 
Gent, 25 augustus 2010 
 
 
 
 
 
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 2010, 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, 25 augustus 2010 
 
 
 
 
 
Jesper M. Jensen Markus Schalch 
Chief Executive Officer Chief Financial Officer 
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VERKORTE GECONSOLIDEERDE BALANS  
 

 

30 juni 31 december
2010 2009

(in duizend euro) Toelichting

40.577 37.828

Immateriële vaste activa 6.833 5.900

Materiële vaste activa 25.316 25.003

Vorderingen op meer dan 1 jaar 921 554

Uitgestelde belastingen 7.507 6.371

133.536 114.208

Voorraden en bestellingen in uitvoering 25.060 19.869

A. Handelsvorderingen 75.748 45.469
B. Overige vorderingen 3.231 3.173

C. Vorderingen op klanten voor contracten in uitvoering 23.728 25.651

D. Afgeleide financiële instrumenten 459 220

Handels- en overige vorderingen 103.166 74.513

Liquide middelen 4 4.821 19.409

Activa te koop 489 417

 
TOTAAL DER ACTIVA 174.113 152.036

Vaste activa

Vlottend activa

 
 
De toelichtingen op bladzijden 11 tot 14 maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde 
tussentijdse financiële informatie. 
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30 juni December 31
(in duizend euro) Toelichting 2010 2009

55.979 49.589

Kapitaal 48.274 48.274

Overige reserves -1.388 -4.136
Geconsolideerde reserves 9.093 5.451

24.652 24.109

Leningen 13.082 12.862

Schulden m.b.t. financiële lease 508 508

Uitgestelde belastingen 1.391 1.142

Provisies voor personeelsverplichtingen 9.671 9.597

93.482 78.338

Leningen 19.787 18.849

Schulden m.b.t. financiële lease 79 167

Provisies voor overige risico's en kosten 12.240 10.535

A. Handelsschulden 21.851 15.085
B. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 11.331 15.117
C. Schulden m.b.t. bezoldigingen en sociale lasten 9.519 6.480
D. Overige schulden 2.054 1.466
E. Overlopende rekeningen 9.004 5.403

Handels- en overige schulden 53.759 43.551

Schulden m.b.t. belastingen 5.855 4.105

Afgeleide financiële instrumenten 1.762 1.131

TOTAAL VAN HET EIGEN VERMOGEN EN PASSIVA 174.113 152.036

Lange termijn schulden

Korte termijn schulden

Eigen vermogen toerekenbaar aan de eigenaars van de 

moedervennootschap

 

 
De toelichtingen op bladzijden 11 tot 14 maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde 
tussentijdse financiële informatie. 
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VERKORT GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN GEREALISEERDE EN 

NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN  
 

    

(in duizend euro) Toelichting 30 juni 2010 30 juni 2009

Opbrengsten 3 121.558 92.897

Operationele kosten -111.664 -87.665

Overige opbrensten/(kosten) -60 1.418

Bedrijfswinst voor belastingen en financiële (kost)/opbrengst 9.834 6.650

Netto financiële kosten -2.211 -1.929

Resultaat voor belastingen 7.623 4.721

Belastingen -2.037 -1.323

Geconsolideerd resultaat van de voortgezette activiteiten 5.586 3.398

Resultaat van de verkochte activiteiten 58 -33

Geconsolideerd resultaat van de eerste jaarhelft 5.644 3.365

Overig resultaat:
Winsten/verliezen onmiddellijk toegerekend aan het eigen vermogen
Financiële instrumenten -477 -231
Wisselkoersverschillen bij omrekening buitenlandse vestigingen 3.216 -101
Actuariële winst/(verlies) pensioenplan Te Bereiken Doel -191 60
Belastingen op boekingen direct van of naar eigen vermogen 201 51

TOTAAL NETTO RESULTAAT DIRECT ERKEND IN EIGEN VERMOGEN 

NA BELASTINGEN

2.748 -221

TOTAAL ERKENDE OPBRENGSTEN/(UITGAVEN) van de eerste jaarhelft 8.392 3.144

Resultaat toerekenbaar aan:
Eigenaars van de moedermaatschappij 5.644 3.397
Minderheidsbelangen 0 -32

Totaalresultaat
Eigenaars van de moedermaatschappij 8.392 3.176
Minderheidsbelangen 0 -32

Gewone en verwaterde winst per aandeel 0,71               0,42               
Gewogen gemiddeld aantal aandelen 8.002.968 8.039.842

 
De toelichtingen op bladzijden 11 tot 14 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
Uitgiftepr

emie

Eigen 

aandelen

Totaal 

aandelen 

kapitaal

Omrekening

sverschillen

Hedging 

Reserves

Actuariële 

winst en 

verlies op 

pensioenr

egelingen

Totaal 

overige 

reserves

Overgedrag

en resultaat

Minderhei

dsbelange

n

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

Opname in consolidatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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 

direkt toegevoegd of 

onttrokken aan het eigen 

vermogen 0 0 0 0 0 69 -18 51 0 0 51

Netto 

opbrengsten/(uitgaven

) van de eerste 

jaarhelft direct erkend 

in eigen vermogen na 

belastingen 0 0 0 0 -101 -162 42 -221 0 0 -221

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

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

30 juni 2009 42.715 5.813 0 48.528 -2.918 -707 -1.633 -5.258 3.854 552 47.676

In duizend euro Kapitaal
Uitgiftepr

emie

Eigen 

aandelen

Totaal 

aandelen 

kapitaal

Omrekening

sverschillen

Hedging 

Reserves

Actuariële 

winst en 

verlies op 

pensioenr

egelingen

Totaal 

overige 

reserves

Overgedrag

en resultaat

Minderhei

dsbelange

n

Totaal 

eigen 

vermogen

31 december 2009 42.715 5.813 -254 48.274 -2.000 -630 -1.506 -4.136 5.451 0 49.589

Resultaat van de eerste 

jaarhelft 0 0 0 0 0 0 0 0 5.644 0 5.644

Overig resultaat:

Omrekeningsverschillen 0 0 0 0 3.216 0 0 3.216 0 0 3.216

Financiële instrumenten 0 0 0 0 0 -477 0 -477 0 0 -477

Pensioenregeling Te 

Bereiken Doel 0 0 0 0 0 0 -191 -191 0 0 -191

Belastingen op zaken 

direkt toegevoegd of 

onttrokken aan het eigen 

vermogen 0 0 0 0 0 143 57 201 0 0 201

opbrengsten/(uitgaven

) van de eerste 

jaarhelft direct erkend 

in eigen vermogen na 

belastingen 0 0 0 0 3.216 -334 -134 2.748 0 0 2.748

Uitgekeerd dividend 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.002 0 -2.002

30 juni 2010 42.715 5.813 -254 48.274 1.216 -964 -1.640 -1.388 9.093 0 55.979  
 
De toelichtingen op bladzijden 11 tot 14 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

2010 2009

Cashflow uit bedrijfsactiviteiten 14.266 8.302

Wijzigingen in het bedrijfskapitaal -25.770 7.837

Betaalde inkomstenbelastingen -287 -1.308

Operationele cashflow - voortgezette activiteiten -11.791 14.831

Operationele cashflow - verkochte activiteiten -14 -26

Netto operationele cashflow - totaal -11.805 14.805

Netto cashflow uit investeringen -2.856 -913

Cashflow voor financiële verrichtingen -14.661 13.892

Netto cashflow uit financiële verrichtingen -4.407 -6.845

Netto wijzigingen in liquide middelen -19.068 7.047

Liquiditeiten en opgenomen kredietlijnen bij het begin van het boekjaar 4.461 898
Wisselkoerswinst/(verlies) op liquiditeiten en opgenomen kredietlijnen 3.216 -101

4 -11.391 7.844Liquiditeiten en opgenomen kredietlijnen op het einde van de periode

 
 
De toelichtingen op bladzijden 11 tot 14 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 1.100 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 2010. 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 2009. 
 
Deze verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie moet samen gelezen worden met 
de IFRS geconsolideerde jaarrekening van 2009. 
 
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.  
 
De belastingen worden op jaarbasis bepaald en bijgevolg wordt er bij de presentatie van de 
halfjaarlijkse resultaten een inschatting gemaakt. Bij de berekening van de belastinglast wordt het 
ingeschat belastingtarief op jaarbasis als percentage berekend op het halfjaarlijks resultaat. Op die 
manier worden de belastinglasten gespreid over het boekjaar.  
 
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 2010 en die goedgekeurd zijn door de Europese Unie.  
 
Nieuwe standaarden en wijzigingen van toepassing voor boekjaren die beginnen op 1 januari 2010: 
 
 
• 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 
bedrijfscombinaties waarbij de datum van overname na 1 juli 2009 is; 
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Nieuwe standaarden, interpretaties en wijzigingen van toepassing voor boekjaren die beginnen op 1 
januari 2010 maar die niet relevant zijn voor de Groep: 
 
• IFRIC 17, ‘Uitkering in natura aan aandeelhouders’, van toepassing op boekjaren vanaf 1 

oktober 2009; 
• IFRIC 18, ‘Overdracht van activa ontvangen van klanten’, van toepassing voor activa 

ontvangen vanaf 1 juli 2009;  
• ‘Bijkomende vrijstellingen voor eerste toepassing ’ (wijzigingen aan IFRS 1);van toepassing 

op boekjaren die beginnen vanaf 1 januari 2010; 
• Verbeteringen aan International Financial Reporting Standards 2009. De toepassingsdata 

verschillen van standaard tot standaard maar de meeste zijn van toepassing vanaf 1 januari 
2010. 

• IFRS 1 (wijziging) ‘eerste toepassing van IFRS’ (van toepassing vanaf 1 juli 2009); 
• Wijzigingen aan IAS 39 ‘Financiële instrumenten’: opname en waardering (van toepassing 

vanaf 1 juli 2009); 
• Wijzigingen aan IFRS 2 ‘op aandelen gebaseerde betalingen’ (van toepassing vanaf 1 januari 

2010); 
• IFRIC 12 ‘Dienstverlening uit hoofde van concessieovereenkomsten’ (van toepassing vanaf 1 

januari 2008, goedkeuring EU 30 maart 2009); 
• IFRIC 15 ‘Contracten voor de bouw van onroerend goed’ (van toepasisng vanaf 1 januari 

2009, goedkeuring EU vanaf 1 januari 2010); 
• IFRIC 16 ‘indekking van netto investeringen in een buitenlandse activiteit’ (van toepassing 

vanaf 1 oktober 2008, goedkeuring EU vanaf 1 juli 2009). 
 
 
De volgende nieuwe standaarden, interpretaties en wijzigingen zijn niet van toepassing voor 
boekjaren die beginnen op 1 januari 2010 en zijn ook niet vervroegd toegepast: 
 
• IAS 24, aangepast, ‘Informatieverschaffing over verbonden partijen’. De aangepaste IAS 24 

is van toepassing vanaf 1 januari 2011. Vervroegde toepassing is toegestaan. 
• ‘Financiële instrumenten, presentatie’ (Wijziging aan IAS 32). De wijziging is van toepassing 

op boekjaren vanaf 1 februari 2010. Vervroegde toepassing is toegestaan;  
• ‘Voorschotten op minimaal vereiste dekkingsgraden bij toegezegde pensioenregeling’ 

(Wijzigingen aan IFRIC 14). De wijzigingen zijn van toepassing op boekjaren vanaf 1 januari 
2011. Vervroegde toepassing is toegestaan.  

• IFRIC 19, ‘Aflossing van financiële verplichtingen met eigen vermogensinstrumenten’. De 
interpretatie is van toepassing op boekjaren vanaf 1 juli 2010. Vervroegde toepassing is 
toegestaan; 

• Aanpassingen aan IFRS 1 ‘eerste toepassing van IFRS’ (vantoepassing vanaf 1 juli 2010).  
 
 
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.  
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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 2009.  
 
De voornaamste waarderingsregels die gebruikt werden bij het opstellen van de samengevatte, 
tussentijdse financiële staten, zijn opgenomen op pagina’s 65 – 72 van het geconsolideerd 
jaarverslag per 31 december 2009. 
 

Toelichting 3 – Segment informatie 
 
De volledige wasserijsector kan worden opgedeeld in consumentenmarkt, commeriële wasserijen en 
heavy-duty wasserijen. De entiteiten van de JENSEN-GROUP bedienen eindklanten in de heavy-duty 
wasserijsector. Ze werken volgens hetzelfde proces. De JENSEN-GROUP verkoopt haar producten en 
diensten onder de merknaam JENSENTM via eigen verkoopkantoren en via onafhankelijke 
distributeurs wereldwijd. Bij gevolg is de JENSEN-GROUP slechts actief in één enkel bedrijfssegment.   
 
De volgende tabel geeft informatie over omzet en vaste activa op basis van geografische locaties van 
de groep: 
 

(in duizend euro)

Juni 10 Juni 09 Juni 10 Juni 09 Juni 10 Juni 09 Juni 10 Juni 09

Opbrengsten uit externe verkopen 93.312 70.700 18.103 11.460 10.143 10.737 121.558 92.897

Overige segment informatie

Vaste activa 28.781 28.583 3.949 3.817 340 323 33.070 32.723

Europa + GOS Verenigde Staten (Midden) Oosten en Australië TOTAAL

 

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

 

  

(in duizend euro) 30 juni 30 juni
2010 2009

Liquide middelen 4.821 22.756
Opgenomen kredietlijnen -16.212 -14.912

-11.391 7.844Liquiditeiten en opgenomen kredietlijnen op het einde van de periode

 
 
Presentatie van de netto financiële schuld: Jensen-Group heeft een cash pool systeem. Vanaf 2010 
wordt deze cash pool voorgesteld als een ‘zero balance cash pool’. Als gevolg van deze wijziging, 
daalde het balanstotaal met 16 miljoen euro. 
 
De netto cashflow uit operationele activiteiten daalde met 26,6 miljoen euro: de toenemende 
activiteiten, voornamelijk tegen het einde van het eerste haljaar, resulteerde in een stijging van het 
werkkapitaal.  
 
De netto cashflow uit investeringen bedraagt 2,9 miljoen euro. De vaste activa nemen toe als gevolg 
van omrekeningsverschillen (1,4 miljoen euro). Jensen-Group nam de heavy duty activiteiten over 
van zijn distributeur Maskin AB Sipano in Zweden. Bij deze transactie betaalde de groep een goodwill 
van 0,9 miljoen euro. De overige investeringen hebben betrekking op machines en installaties. 
 
De netto cashflow uit financiële verrichtingen steeg met 2,4 miljoen euro als gevolg van een daling 
in interestlasten. In 2009 werd de cash gegenereerd uit een lager werkkapitaal, aangewend voor de 
terugbetaling van leningen.  
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Toelichting 5 – Zakelijke zekerheden en geschillen 
 
Er zijn geen belangrijke wijzigingen tegenover 31 december 2009. 

 
Toelichting 6 – Consolidatiekring 

 
Op 30 april 2010, nam Jensen-Group alle aandelen over van zijn vaste distributeur Maskin AB Sipano 
in Zweden. De Jensen-Group nam de distributie van de Jensen machines over, evenals de dienst-na-
verkoop in Zweden en ongeveer 12 personeelsleden. Het verkoopscijfer zal nagenoeg ongewijzigd 
blijven aangezien de verkopen van de Jensen machines in Zweden reeds in de geconsolideerde 
cijfers opgenomen zijn.  
 
Er zijn geen andere wijzigingen in de consolidatiekring per 30 juni 2010.  

 

Toelichting 7. Transacties met betrokken partijen 
 
De aandeelhouders van de groep per 30 juni 2010 zijn: 
JENSEN Invest:  50,6% 
Petercam: 8,62% 
Baillie Gifford: 7,50% 
Free float: 33,28% 
 
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 2010 

 

 

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

Group NV en haar dochtervennootschappen op 30 juni 2010 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 14. 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, 25 augustus 2010 
 
PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren bcvba 
Vertegenwoordigd door 
 
 
 
Raf Vander Stichele 
Bedrijfsrevisor 
 
 
 
 
 
 


