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(in miljoen euro) 30/06/2008 30/06/2007 Wijziging
6M 6M

Opbrengsten 118,7 106,5 11,48%
Bedrijfsresultaat (EBIT) 13,1 8,1 62,27%

Bedrijfscashflow (EBITDA) 
1

15,4 9,3 65,01%
Financieel resultaat -1,5 -1,3 -18,38%
Resultaat voor belastingen 11,6 6,8 70,41%
Belastingen -3,3 -2,0 -62,75%
Netto resultaat voortgezette activiteiten (aandeel van 

de groep)
8,3 4,8 73,60%

Netto cash flow 2
10,7 6,1 75,44%

Resultaat van verkochte activiteiten -0,1 0,1 -163,28%

(in miljoen euro) 30/06/2008 31/12/2007 Wijziging

6M 12M
Eigen vermogen 45,1 39,8 13,55%
Netto financiële schulden 18,5 20,9 -11,39%
Balanstotaal 153,1 152,4 0,46%

(in euro) 30/06/2008 30/06/2007 Wijziging
6M 6M

Bedrijfscashflow (EBITDA) 1 1,88 1,13 66,48%
Resultaat voor belastingen 1,42 0,82 73,17%

Netto resultaat voortgezette activiteiten (aandeel van 

de groep) 1,02 0,58

75,86%

Netto cash flow 2
1,30 0,73 78,08%

Eigen vermogen 5,47 4,81 3 13,72%
Aantal aandelen (balansdatum) 8.180.072 8.264.842 -1,03%
Aantal aandelen (gemiddeld) 8.248.816 8.264.842 -0,19%

1 EBITDA = earnings before interest, taxes, depreciation and amortization;  Dit is het bedrijfsresultaat
vermeerderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen op voorraden en handelsvorderingen en de  
  voorzieningen
2
 De netto cash flow is de winst na belastingen vermeerderd met de afschrijvingen, waardeverminderingen 
op voorraden en handelsvorderingen en de voorzieningen.
3 Eigen vermogen per aandeel op 31 december vorig jaar.

Geconsolideerde niet geauditeerde kerncijfers per aandeel

Niet geauditeerde geconsolideerde kerncijfers

Resultatenrekening

Balans
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Tussentijdse financiële staten per 30 juni 2008 
 
Financieel overzicht 
 
• De opbrengsten van de voortgezette activiteiten voor het eerste halfjaar van 2008 

bedragen 118,7 mio euro, een stijging van 11,5% tegenover vorig jaar.  
 

• De bedrijfswinst (EBIT) van de voortgezette activiteiten voor de eerste zes maanden 
bedraagt 13,1 mio euro, een stijging van 62,3% tegenover vorig jaar.  

 
• De bedrijfscashflow (EBITDA) van de voortgezette activiteiten voor het eerste halfjaar 

bedraagt 15,4 mio euro, een stijging van 65,0% tegenover vorig jaar. 
 
• De nettowinst van de voorgezette activiteiten bedraagt 8,3 mio euro (Courante winst 

per aandeel van 1,01 euro), een stijging van 73,6 % tegenover vorig jaar.  
 
• De netto belastinglast van de voortgezette activiteiten bedraagt 3,3 mio euro 

tegenover 2,0 mio euro vorig jaar. 
 
• De netto financiële schuld van de voortgezette activiteiten daalde tegenover december 

2007 met 2,4 mio euro tot 18,5 mio euro. 
 
Operationele activiteiten 
 
• Opbrengsten 

o De opbrengsten stegen dank zij de hoge wereldwijde vraag naar producten en 
diensten, voornamelijk binnen de Horeca;  

o Het orderboek daalde met 13% tegenover juni vorig jaar. 
 
• Bedrijfsresultaat 

o De geconsolideerde EBIT van de voortgezette activiteiten, steeg van 8,1 mio 
euro tot 13,1 mio euro (+62,3 %). Het hogere bedrijfsresultaat is te danken 
aan een hogere activiteit en betere absorptie van de indirekte kosten. 

o Het operationeel resultaat werd negatief beïnvloed door de zwakke dollar en de 
stijgende grondstofkosten. 
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Verslag van de Raad van Bestuur 
 
Belangrijke ontwikkelingen tijdens eerste half jaar: 
 
De opbrengsten en het operationeel resultaat stegen met respectievelijk 11,5% en 62,3% 
tegenover het eerste half jaar van 2007 dank zij een hoog orderboek aan het begin van 
het jaar.  
 
Dit is voornamelijk te danken aan de hogere activiteitsgraad waardoor er een betere 
absorptie is van de indirecte kosten, en ons verbeterd projectmanagement. De toename in 
opbrengsten zijn verdeeld over verschillende business units en de verschillende regio’s 
wereldwijd.  
 
De financiële kosten zijn toegenomen als gevolg van de lagere dollar waardoor de 
wisselkoerverliezen toenamen. 
 
Als eindresultaat van het voorgaande, is het geconsolideerd groepsresultaat van de 
voortgezette activiteiten met 3,5 miljoen euro toegenomen (van een winst van 4,8 miljoen 
euro naar een winst van 8,3 miljoen euro). 
 
Tijdens de eerste jaarhelft hebben we voor 2,1 miljoen euro geïnvesteerd, voornamelijk in 
machines en installaties om de productiecapaciteit- en flexibiliteit te laten toenemen. 
 
Risico factoren voor de komende zes maanden: 
 
De belangrijkste risicofactoren voor de komende zes maanden zijn de economische 
onzekerheid die een weerslag kan hebben op het investeringsklimaat, het dalend 
orderboek en toenemende concurrentiedruk. Andere risico’s zijn een verdere verzwakking 
van de USD en een toename in de grondstofprijzen, de energie- en transportkosten.  
 
Inkoop eigen aandelen 
 
De Raad van Bestuur van 4 maart 2008 heeft een programma van inkoop eigen aandelen 
goedgekeurd waarbij maximum 225.000 eigen aandelen zullen ingekocht worden. Per 30 
juni 2008 heeft de JENSEN-GROUP 84.770 aandelen aangekocht en 12.238 aandelen zijn 
reeds vernietigd.  
 
Belangrijke transacties met verbonden partijen: 
 
Er zijn geen belangrijke transacties met verbonden partijen. 
 
Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum 
 
Op 18 juli 2008 heeft de Jensen-Group de activiteiten van zijn Italiaanse distributeur 
MIL/ILM overgenomen Het is onze bedoeling om de verkopen in de belangrijke Italiaanse 
markt te consolideren en gelijktijdig een structuur uit te bouwen die de nodige 
ondersteuning kan bieden bij onze huidige en toekomstige installaties in Italië.  
 
Door deze transactie bevestigen we onze huidige strategie om in alle belangrijke markten 
aanwezig te zijn met ons volledig productengamma.  
 
Naast de distributie in Italië worden evenees productie activiteiten overgenomen, 
waaronder de productie van gespecializeerde vouwmachines. Er worden ongeveer 50 
personeelsleden overgenomen. De nieuwe producten zijn complementair aan het 
productengamma van JENSEN en zijn voornamelijk bestemd voor de hotelmarkt. 
 
De nieuwe vennootschap, Jensen Italia s.r.l, zal 5% tot 8% van de totale Jensen-Group 
verkopen vertegenwoordigen. De impact op het bedrijsresultaat zal niet materieel zijn.  
MIL/ILM zal 20% participatie behouden in de nieuwe vennootschap. 
 
Op 6 augustus kondigde de Jensen-Group N.V. aan dat ze een overeenkomst heeft 
gesloten om de heavy-duty activiteiten over te nemen van zijn vaste distributeurs Habuco 
N.V. in België en Polymark B.V. in Nederland.  
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De Jensen-Group neemt de distributie van machines over, evenals de dienst-na-verkoop in 
de Benelux en ongeveer 20 personeelsleden.  
 
De activiteiten zullen mee opgenomen worden in Jensen-group N.V. Het verkoopscijfer zal 
nagenoeg ongewijzigd blijven aangezien de verkopen van de Jensen machines reeds in de 
geconsolideerde cijfers opgenomen zijn.  
 
Gent, 26 augustus 2008 
 
 
 
 
 
 
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 6 juni 2008, 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, 26 augustus 2008 
 
 
 
 
 
 
Jesper M. Jensen Markus Schalch 
Chief Executive Officer Chief Financial Officer 
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VERKORTE GECONSOLIDEERDE BALANS  

 
Toelich

ting 30 juni 31 december

2008 2007
(in duizend euro)

35.693 36.061

Immateriële vaste activa 2.912 2.912

Materiële vaste activa 25.024 24.206

Vorderingen op meer dan één jaar 1.330 1.449

Uitgestelde belastingen 6.427 7.494

117.390 116.321

Voorraden 20.705 16.726

A. Handelsvorderingen 51.782 49.836
B. Overige vorderingen 2.657 4.421
C. Vorderingen op klanten voor contracten in uitvoering 21.849 18.847
D. Afgeleide financiële instrumenten 397 244

Handels- en overige vorderingen 76.685 73.348

Liquide middelen 5 19.215 25.406

Vaste activa aangehouden voor verkoop 785 841
 

TOTAAL DER ACTIVA 153.083 152.382

Vaste activa

Vlottende activa

 
 
De toelichtingen op bladzijden 12 tot 15 maken integraal deel uit van deze financiële 
staten. 
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Toelichting

30 juni 31 december

(in duizend euro) 2008 2007

4 45.148 39.759

Kapitaal 47.795 48.528

Overige reserves -3.208 -3.134
Geconsolideerde reserves 561 -5.635

24.618 27.276

Leningen 14.427 16.591

Schulden m.b.t. leasing 102 131

Uitgestelde belastingen 1.474 1.911

Provisies voor personeelsverplichtingen 8.615 8.643

83.317 85.347

Leningen 23.170 29.552

Schulden m.b.t. leasing 55 53

Provisies voor overige risico's en kosten 10.442 9.608

A. Handelsschulden 19.358 15.923
B. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 9.965 12.312
C. Schulden m.b.t. bezoldigingen en sociale lasten 8.411 6.488
D. Overige schulden 3.159 2.105
E. Overlopende rekeningen 4.334 2.610

Handels- en overige schulden 45.227 39.438

Schulden m.b.t. belastingen 4.423 6.696

TOTAAL VAN HET EIGEN VERMOGEN EN PASSIVA 153.083 152.382

Eigen vermogen

Langetermijnschulden

Kortetermijnschulden

 
 
De toelichtingen op bladzijden 12 tot 15 maken integraal deel uit van deze financiële 
staten. 
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VERKORTE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING   
 

(in duizend euro)

Toelich

ting  30 juni 2008  30 juni 2007 

 

Opbrengsten 3 118.700 106.473

Operationele kosten -105.440 -97.907

Overige opbrengsten/(kosten) -168 -498

Bedrijfswinst voor belastingen en financiële (kost)/opbrengst 3 13.092 8.068

Netto financiële kost -1.494 -1.262

Winst voor belastingen 11.598 6.806

Belastingen -3.255 -2.000

Geconsolideerde winst van de voortgezette activiteiten 8.343 4.806

Resultaat van de verkochte activiteiten -81 128

Geconsolideerde winst 8.262 4.934

Aandeel van de groep in de winst 8.262 4.934

Gewone en verwaterde winst per aandeel (in euro's) 1,00 0,60
Gewogen gemiddeld aantal aandelen 8.248.816 8.264.842  
 
De toelichtingen op bladzijden 12tot 15 maken integraal deel uit van deze financiële 
staten. 
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VERKORT GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN HET 

TOTAALRESULTAAT 
 

(in duizend euro)

30 juni 

2008

D

e
30 juni 

2007

Cashflow indekkingen 147 # 218
Wisselkoersverschillen bij omrekening buitenlandse vestigingen -167 # -423
Actuariële winst/(verlies) pensioenplan Te Bereiken Doel -5 # -119
Belastingen op boekingen direct van of naar eigen vermogen -49 # -72
Netto-uitgaven direct erkend in eigen vermogen -74 # -396
Resultaat van de periode 8.262 # 4.934
Totaal erkende opbrengsten van de periode 8.188 # 4.538  
 
De toelichtingen op bladzijden 12 tot 15 maken integraal deel uit van deze financiële 
staten. 
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VERKORT GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 
 
(in duizend euro)

Toelicht

ing 30 juni 30 juni

2008 2007

Cashflow uit bedrijfsactiviteiten 15.513 9.646

Wijzigingen in het werkkapitaal -1.504 -17.844

Betaalde inkomstenbelastingen -5.011 -2.406

Operationele cashflow - voortgezette activiteiten 8.998 -10.604

Operationele cashflow - verkochte activiteiten -81 -90

Totale operationele cashflow 8.917 -10.694

Netto cashflow uit investeringen - voortgezette activiteiten -2.131 -459

Netto cashflow uit investeringen - verkochte activiteiten 56 47

Totale cashflow uit investeringen -2.075 -412

Cashflow voor financiële verrichtingen 6.842 -11.106

Totale cash flow uit financiële verrichtingen -13.151 -5.870

Netto wijziging in liguide middelen -6.309 -16.976

Liquiditeiten en opgenomen kredietlijnen bij het begin van het boekjaar 12.226 14.807
Wisselkoerswinst/(verlies) op liquiditeiten en opgenomen kredietlijnen -167 -423

Liquiditeiten en opgenomen kredietlijnen op het einde van het boekjaar 5 5.750 -2.592  
 
De toelichtingen op bladzijden 12 tot 15 maken integraal deel uit van deze financiële 
staten. 
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Toelichting bij de samengevatte geconsolideerde financiële 

staten 
 
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. JENSEN-GROUP  heeft 
vestigingen in 12 landen en een distributienet in meer dan 50 landen. Wereldwijd stelt 
JENSEN-GROUP meer dan 1.100 mensen tewerk.   
 
JENSEN-GROUP N.V. (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 tussentijdse financiële staten hebben betrekking op de eerste jaarhelft die eindigt op 30 
juni 2008. Deze tussentijdse financiële staten zijn 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 2007. 
 
Deze tussentijdse financiële staten moeten samen gelezen worden met de IFRS 
geconsolideerde jaarrekening van 2007. 
 
Deze tussentijdse financiële informatie is nagekeken door een onafhankelijke 
bedrijfsrevisor, ze zijn niet geauditeerd.  

 

De waarderingsregels werden consistent voor alle voorgestelde periodes toegepast.  

 
Deze tussentijdse financiële staten zijn opgesteld volgens de IFRS-standaarden en volgens 
IFRIC-interpretaties die van toepassing zijn, of die reeds vervroegd worden toegepast, per 
30 juni 2008 en die goedgekeurd zijn door de Europese Unie.  
 
Nieuwe standaarden, interpretaties en wijzigingen van toepassing voor boekjaren die 
beginnen op 1 januari 2008 maar die niet relevant zijn voor de Groep: 
 
• IFRIC 11, “IFRS 2 Transacties in Groepsaandelen en ingekochte eigen aandelen”; 
• IFRIC 12, “Concessie overeenkomsten”, dient nog goedgekeurd te worden door de 

EU; 
• IFRIC 14, “IAS 19 minimum financieringsbehoeften bij personeelsbeloningen”, 

dient nog goedgekeurd te worden door de EU; 
. 
. 
 
De volgende nieuwe standaarden, interpretaties en wijzigingen zijn niet van toepassing 
voor boekjaren die beginnen op 1 januari 2008 en zijn ook niet vervroegd toegepast:  
 
• IFRS 8, “Operationele Segmenten”, van toepassing voor boekjaren die beginnen op 

of na 1 januari 2009; 
• IAS 23,(gewijzigd) “Financieringskost”, van toepassing voor boekjaren die 

beginnen op of na 1 januari 2009; 
• IFRS2 (gewijzigd), “Op aandelen gebaseerde betalingen”, van toepassing voor 

boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2009; 
• IFRS3 (gewijzigd), “Bedrijfscombinaties” en wijzigingen op IAS 27, “De 

geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening”, IAS 28, “Investeringen in 
geassocieerde deelnemingen” en IAS 31, “Belangen in joint ventures”, van 
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toepassing voor transacties waarbij de overnamedatum of de afsluiting van het 
eerste boekjaar na 1 januari 2009 valt; 

� IAS 1 (gewijzigd), “Presentatie van de jaarrekening”, van toepassing voor 
boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2009; 

� IAS 32 (gewijzigd), “Financiële Instrumenten”, en IAS 1, “Presentatie van de 
jaarrekening”, van toepassing voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 
2009; 

� IFRIC 13 “Getrouwheidsprogramma’s voor klanten”, van toepassing voor boekjaren 
die beginnen op of na 1 juli 2008; 

� Aanpassingen aan de IFRSen, van toepassing voor boekjaren die beginnen op of na 
1 januari 2009; 

� Aanpassingen aan IFRS 1 eerste toepassing van tussentijdse rapportering en IAS 
27: geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening – kosten van investeringen in 
een dochtervernnootschap, een joint venture of een participatie, van toepassing 
voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2009. 

  
Al deze wijzigingen en interpretaties (behalve IFRS8) dienen nog goedgekeurd te worden 
door de EU. 
 
De Groep bekijkt momenteel de impact van deze nieuwe en gewijzigde standaarden. 
 
De tussentijdse financiële staten zijn 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 tussentijdse geconsolideerde financiële staten zijn opgesteld op accrual basis en 
volgenshet principe van going concern.   
 
Bij de opmaak van de tussentijdse financiële staten 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. Daar waar in de financiële staten gebruik 
gemaakt wordt van schattingen en assumpties die belangrijk zijn in het geheel van de 
geconsolideerde financiële staten, worden die 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 zoals die gebruikt werden bij het opstellen 
van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2007.  
 
De voornaamste waarderingsregels die gebruikt werden bij het opstellen van de 
samengevatte, tussentijdse financiële staten, zijn opgenomen op pagina’s 61 – 68 van het 
geconsolideerd jaarverslag per 31 december 2007. 

 
Toelichting 3 – Gesegmenteerde informatie 
 
De vennootschap heeft activiteiten in één segment: de Heavy-Duty Laundry Divisie 
(HDLD).  
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Toelichting 4 – Samengevatte geconsolideerde staten van 
wijzigingen in het eigen vermogen  
 
 

 Kapitaal
Uitgifte-

premie

Eigen 

aandelen

Totaal 

aandelen 

kapitaal

Omrekenings-

verschillen

Hedging 

Reserves

Actuariële

winst en

verlies op 

pensioen

regeling

Totaal 

overige 

reserves

Overgedrag

en resultaat

Totaal 

eigen 

vermogen

 31 december 2006 42.715 5.813 0 48.528 -1.685 -37 -270 -1.992 -12.829 33.707

 Resultaat van de periode 0 0 0 0 0 0 0 0 4.934 4.934

 Uitbetaald dividend 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.066 -2.066

 Omrekeningsverschillen 0 0 0 0 -423 0 0 -423 0 -423

 Financiële instrumenten 0 0 0 0 0 218 0 218 0 218

 Pensioenregeling te bereiken 

doel 0 0
0 0

0 0 -119
-119

0 -119

 Belastingen op zaken direct 

toegevoegd of onttrokken 

aan het eigen vermogen 0 0 0 0 0 -72 0 -72 0 -72

 June 30, 2007 42.715 5.813 0 48.528 -2.108 109 -389 -2.388 -9.961 36.179  
 

 Kapitaal
Uitgifte-

premie

Eigen 

aandelen

Totaal 

aandelen 

kapitaal

Omrekenings-

verschillen

Hedging 

Reserves

Actuariële

winst en

verlies op 

pensioen

regeling

Totaal 

overige 

reserves

Overgedrag

en resultaat

Totaal 

eigen 

vermogen

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

 Resultaat van de periode 0 0 0 0 0 0 0 0 8.262 8.262

 Uitbetaald dividend 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.066 -2.066

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

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

 Pensioenregeling te bereiken 

doel 0 0
0 0

0 0 -5
-5

0 -5

 Belastingen op zaken direct 

toegevoegd of onttrokken 

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

 Eigen aandelen 0 0 -733 -733 -733

 June 30, 2008 42.715 5.813 -733 47.795 -3.066 197 -339 -3.208 561 45.148  
Toelichting 5 – Financieringstabel  

 
In de financieringstabel zijn liquide middelen en opgenomen kredietlijnen als volgt 
samengesteld: 

 
(in duizend euro) 30 juni 30 juni

2008 2007

Liquide middelen 19.215 17.812
Opgenomen kredietlijnen -13.465 -20.404
Liquide middelen en opgenomen kredietlijnen 5.750 -2.592

 
 
De cashflow uit operationele activiteiten steeg met 19,6 mio euro dank zij de hoge 
activiteitsgraad in combinatie met een lagere toename in werkkapitaal. 
 
De cashflow uit investeringen bedraagt 2,1 mio euro en heeft betrekking op machines en 
installaties om de productiecapaciteit- en flexibiliteit te laten toenemen 
 
De netto cashflow uit financiële verrichtingen daalde met 7,3 mio euro omdat een deel van 
de gegenereerde cash aangewend is om leningen terug te betalen. 

 
Toelichting 6 – Zakelijke zekerheden en geschillen 
 
Er zijn geen belangrijke wijzigingen tegenover 31 december 2007. 

 
 
Toelichting 7 – Consolidatiekring 
 
De consolidatiekring per 30 juni 2008 is ongewijzigd ten opzicht van 31 december 2007.  
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Toelichting 8. Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum 

 
Op 18 juli 2008 heeft de Jensen-Group de activiteiten van zijn Italiaanse distributeur 
MIL/ILM overgenomen Het is onze bedoeling om de verkopen in de belangrijke Italiaanse 
markt te consolideren en gelijktijdig een structuur uit te bouwen die de nodige 
ondersteuning kan bieden bij onze huidige en toekomstige installaties in Italië.  
 
Door deze transactie bevestigen we onze huidige strategie om in alle belangrijke markten 
aanwezig te zijn met ons volledig productengamma.  
 
Naast de distributie in Italië worden evenees productie activiteiten overgenomen, 
waaronder de productie van gespecializeerde vouwmachines. Er worden ongeveer 50 
personeelsleden overgenomen. De nieuwe producten zijn complementair aan het 
productengamma van JENSEN en zijn voornamelijk bestemd voor de hotelmarkt. 
 
De nieuwe vennootschap, Jensen Italia s.r.l, zal 5% tot 8% van de totale Jensen-Group 
verkopen vertegenwoordigen. De impact op het bedrijsresultaat zal niet materieel zijn. 
MIL/ILM zal 20% participatie behouden in de nieuwe vennootschap. 
 
Op 6 augustus 2008 kondigde de Jensen-Group N.V. aan dat ze  een overeenkomst heeft 
gesloten om de heavy-duty activiteiten over te nemen van zijn vaste distributeurs Habuco 
N.V. in België en Polymark B.V. in Nederland.  
 
De Jensen-Group neemt de distributie van machines over, evenals de dienst-na-verkoop in 
de Benelux en ongeveer 20 personeelsleden.  
 
De activiteiten zullen mee opgenomen worden in Jensen-group N.V. Het verkoopscijfer zal 
nagenoeg ongewijzigd blijven aangezien de verkopen van de Jensen machines reeds in de 
geconsolideerde cijfers opgenomen zijn.  
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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 2008 
 
 

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

Jensen-Group NV en haar dochtervennootschappen op 30 juni 2008 en de daarbij horende 

verkorte geconsolideerde resultatenrekening, het verkort geconsolideerd overzicht van het 

totaalresultaat en het verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht over de periode van 6 

maanden afgesloten op die datum, evenals van de toelichtingen, en weergegeven op 

bladzijden 7 tot 15. 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, 26 augustus 2008 
 
 
PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren bcvba 
Vertegenwoordigd door 
 
 
 
 
 
Raf Vander Stichele 
Bedrijfsrevisor 
 


