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Niet-geauditeerde, geconsolideerde kerncijfers 

 

(in miljoen euro) 30 juni '11 30 juni '10 Wijziging
6M 6M

Opbrengsten 117,3 121,6 -3,54%
Bedrijfsresultaat (EBIT) 8,2 9,8 -16,42%

Bedrijfscashflow (EBITDA) 1 9,2 15,3 -39,90%
Financieel resultaat -0,8 -2,2 -62,69%
Resultaat voor belastingen 7,4 7,6 -3,00%
Belastingen -2,3 -2,0 12,81%
Netto resultaat (voortgezette activiteiten) 5,1 5,6 -8,77%
Resultaat van de verkochte activiteiten 0,0 0,1 -137,93%
Netto resultaat (aandeel van de groep) 5,1 5,6 -10,10%

Netto cash flow 2 6,1 11,0 -45,07%

(in miljoen euro) 30 juni '11 31 december '10 Wijziging

6M 12M
Eigen vermogen 59,6        57,5           3,77%
Netto financiële schulden 11,8        13,2           -10,38%
Activa - te koop 0,3          0,4             -7,49%
Balanstotaal 154,8      157,9         -1,96%

(in euro) 30 juni '11 30 juni '10 Wijziging
6M 6M

Bedrijfscashflow (EBITDA) 1 1,15        1,91           -39,79%
Resultaat voor belastingen 0,92        0,95           -3,16%

Resultaat na belastingen van de voortgezette 

activiteiten (winst per aandeel)

         0,64                0,70    -8,57%

Netto cash flow 2 0,76        1,38           -44,93%
Eigen vermogen (30 juni 2011-31 december 2010) 7,45        7,18           3,76%
Aantal aandelen (balansdatum) 8.002.968 8.002.968
Aantal aandelen (gemiddeld) 8.002.968 8.002.968

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 30/06/2011 - 30/06/2010
Geconsolideerde, niet-geauditeerde kerncijfers

Balans per 30/06/2011 - 31/12/2010
Geconsolideerde, niet-geauditeerde kerncijfers
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Tussentijdse financiële informatie per 30 juni, 2011 

 
Financieel overzicht 
 
• De opbrengsten voor het eerste halfjaar van 2011 bedragen 117,3 miljoen euro, een daling van 

3,5% tegenover dezelfde periode vorig jaar.  
 

• De bedrijfswinst (EBIT) voor de eerste zes maanden bedraagt 8,2 miljoen euro, een daling van 
16,4% tegenover vorig jaar.  
 

• De bedrijfscashflow (EBITDA) voor het eerste halfjaar bedraagt 9,2 miljoen euro, een daling van 
39,9% tegenover vorig jaar. 
 

• De nettowinst bedraagt 5,1 miljoen euro (Courante winst per aandeel van 0,64 euro), een daling 
van 8,8 % tegenover vorig jaar. 
 

• De netto financiële schuld daalde tegenover december 2010 met 1,4 miljoen euro tot 11,8 
miljoen euro. 
 

 
Operationele activiteiten 
 
• Opbrengsten 

o De opbrengsten daalden als gevolg van een minder gevuld orderboek tijdens de voorbije 
periode;  

o Het orderboek per 30 juni 2011 steeg met 24% tegenover juni vorig jaar. Management 
verwacht dat ongeveer een kwart van het openstaand orderboek geen impact zal hebben 
op het resultaat van 2011. 
 

• Bedrijfsresultaat 
o De geconsolideerde EBIT daalde van 9,8 miljoen euro tot 8,2 miljoen euro (-16,4%) als 

gevolg van de lagere activiteiten en als gevolg van project kosten. 
 



 

 4 

Verslag van de Raad van Bestuur 

 
Belangrijke ontwikkelingen tijdens de eerste jaarhelft: 
 
De opbrengsten daalden met 3,5% tegenover de eerste jaarhelft van 2010 als gevolg van een lager 
gevuld orderboek in voorgaande periode. Het operationeel resultaat daalde met 16,4% als gevolg 
van lagere activiteiten en project kosten. 
 
Het geconsolideerd groepsresultaat is bijgevolg met 0,5 miljoen euro gedaald (van een winst van 5,6 
miljoen euro naar een winst van 5,1 miljoen euro). 
 
Tijdens de eerste jaarhelft, investeerde JENSEN-GROUP 0,7 miljoen euro capex in de nieuwe 
productiefaciliteit in China en verwacht dat de nieuwe productiefaciliteit operationeel zal zijn tijdens 
het vierde kwartaal van 2011.  
 
Verwachtingen voor de komende zes maanden: 
 
Op het einde van juni 2011 was het orderboek van JENSEN-GROUP 24% beter gevuld in vergelijking 
met een jaar voordien. Management verwacht dat ongeveer een kwart van het openstaand 
orderboek geen impact zal hebben op het resultaat van 2011. 
 
De belangrijkste risicofactoren voor de komende zes maanden zijn de schommelingen in de 
financiële markten die een invloed kunnen hebben op de investeringsbeslissingen van onze klanten 
en de 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, 18 augustus 2011 
 
 
 
 
 
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 2011, 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 2011 
 
 
 
 
 
Jesper M. Jensen Markus Schalch 
Chief Executive Officer Chief Financial Officer 
 
 



JENSEN-GROUP verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële 

informatie voor zes maanden per 30 juni 2011 
 

  6 

 

 
VERKORTE GECONSOLIDEERDE BALANS  
 

   

30 juni 31 december
2011 2010

(in duizend euro) Toelichting

36.762 37.442

Immateriële vaste activa 4.893 4.882

Materiële vaste activa 24.203 24.714

Vorderingen op meer dan 1 jaar 932 898

Uitgestelde belastingen 6.734 6.948

118.044 120.456

Voorraden en bestellingen in uitvoering 25.667 25.419

A. Handelsvorderingen 55.286 59.221
B. Overige vorderingen 3.656 2.589

C. Vorderingen op klanten voor contracten in uitvoering 26.325 22.576

D. Afgeleide financiële instrumenten 367 743

Handels- en overige vorderingen 85.634 85.129

Liquide middelen 4 6.397 9.534

Activa te koop 346 374

 
TOTAAL DER ACTIVA 154.806 157.898

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 2011 2010

59.624 57.459

Kapitaal 48.274 48.274

Overige reserves -3.678 -2.769
Geconsolideerde reserves 15.028 11.954

24.766 25.143

Leningen 12.259 12.646

Schulden m.b.t. financiële lease 283 354

Uitgestelde belastingen 1.741 1.656

Provisies voor personeelsverplichtingen 10.483 10.487

70.416 75.296

Leningen 5.541 9.587

Schulden m.b.t. financiële lease 150 154

Provisies voor overige risico's en kosten 11.601 11.548

A. Handelsschulden 18.973 18.838
B. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 11.297 12.342
C. Schulden m.b.t. bezoldigingen en sociale lasten 9.578 8.331
D. Overige schulden 2.169 2.071
E. Overlopende rekeningen 5.046 5.957
Afgeleide financiële instrumenten 882 1.224

Handels- en overige schulden 47.945 48.763

Schulden m.b.t. belastingen 5.179 5.244

TOTAAL VAN HET EIGEN VERMOGEN EN PASSIVA 154.806 157.898

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 2011 30 juni 2010

Opbrengsten 3 117.251 121.558

Operationele kosten -109.617 -111.664

Overige opbrensten/(kosten) 585 -60

Bedrijfswinst voor belastingen en financiële (kost)/opbrengst 8.219 9.834

Netto financiële kosten -825 -2.211

Resultaat voor belastingen 7.394 7.623

Belastingen -2.298 -2.037

Geconsolideerd resultaat van de voortgezette activiteiten 5.096 5.586

Resultaat van de verkochte activiteiten -22 58

Geconsolideerd resultaat van de eerste jaarhelft 5.074 5.644

Overig resultaat:
Winsten/verliezen onmiddellijk toegerekend aan het eigen vermogen
Financiële instrumenten -46 -477
Wisselkoersverschillen bij omrekening buitenlandse vestigingen -831 3.216
Actuariële winst/(verlies) pensioenplan Te Bereiken Doel -66 -191
Belastingen op boekingen direct van of naar eigen vermogen 33 201

TOTAAL NETTO RESULTAAT DIRECT ERKEND IN EIGEN VERMOGEN 

NA BELASTINGEN

-909 2.749

TOTAAL ERKENDE OPBRENGSTEN/(UITGAVEN) van de eerste jaarhelft 4.165 8.393

Resultaat toerekenbaar aan:
Eigenaars van de moedermaatschappij 5.074 5.644

Totaalresultaat
Eigenaars van de moedermaatschappij 4.165 8.393

Gewone en verwaterde winst per aandeel 0,63               0,71               
Gewogen gemiddeld aantal aandelen 8.002.968 8.002.968  
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

Totaal 

eigen 

vermogen

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

Resultaat van de eerste 

jaarhelft 0 0 0 0 0 0 0 0 5.644 5.644

Overig resultaat:

Omrekeningsverschillen 0 0 0 0 3.216 0 0 3.216 0 3.216

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

Pensioenregeling Te 

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

Belastingen op zaken 

direkt toegevoegd of 

onttrokken aan het eigen 

vermogen 0 0 0 0 0 143 57 201 0 201

Netto 

opbrengsten/(uitgaven

) van de eerste 

jaarhelft direct erkend 

in eigen vermogen na 

belastingen 0 0 0 0 3.216 -334 -134 2.749 0 2.749

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

30 juni 2010 42.715 5.813 -254 48.274 1.216 -964 -1.640 -1.388 9.093 55.980

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

Totaal 

eigen 

vermogen

31 december 2009 42.715 5.813 -254 48.274 -36 -534 -2.199 -2.769 11.954 57.459

Resultaat van de eerste 

jaarhelft 0 0 0 0 0 0 0 0 5.074 5.074

Overig resultaat:

Omrekeningsverschillen 0 0 0 0 -831 0 0 -831 0 -831

Financiële instrumenten 0 0 0 0 0 -46 0 -46 0 -46

Pensioenregeling Te 

Bereiken Doel 0 0 0 0 0 0 -66 -66 0 -66

Belastingen op zaken 

direkt toegevoegd of 

onttrokken aan het eigen 

vermogen 0 0 0 0 0 14 20 33 0 33

opbrengsten/(uitgaven

) van de eerste 

jaarhelft direct erkend 

in eigen vermogen na 

belastingen 0 0 0 0 -831 -32 -46 -909 0 -909

Uitgekeerd dividend 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.000 -2.000

30 juni 2010 42.715 5.813 -254 48.274 -867 -566 -2.245 -3.678 15.028 59.624  

 

 
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

2011 2010

Cashflow uit bedrijfsactiviteiten 9.440 14.266

Wijzigingen in het bedrijfskapitaal -952 -25.770

Betaalde inkomstenbelastingen -2.363 -287

Operationele cashflow - voortgezette activiteiten 6.125 -11.791

Operationele cashflow - verkochte activiteiten 6 -14

Netto operationele cashflow - totaal 6.131 -11.805

Netto cashflow uit investeringen -1.104 -2.856

Cashflow voor financiële verrichtingen 5.027 -14.661

Netto cashflow uit financiële verrichtingen -4.472 -4.407

Netto wijzigingen in liquide middelen 555 -19.068

Liquiditeiten en opgenomen kredietlijnen bij het begin van het boekjaar 3.336 4.461
Wisselkoerswinst/(verlies) op liquiditeiten en opgenomen kredietlijnen -831 3.216

4 3.060 -11.391Liquiditeiten 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 

 
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 
een 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 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 2011. 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 2010. 
 
Deze verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie moet samen gelezen worden met 
de IFRS geconsolideerde jaarrekening van 2010. 
 
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 2011 en die goedgekeurd zijn door de Europese Unie.  
 
De volgende nieuwe standaarden, wijzigingen van standaarden en interpretaties zijn voor het eerst 
van toepassing op de verslagperiode van de groep vanaf 1 januari 2011: 
 

• ‘Verbeteringen aan de IFRS standaarden’ (2010) die resulteren in wijzigingen aan IAS 1, IAS 
27, IAS 34, IFRS 1, IFRS 3, IFRS 7 en IFRIC 13. De verbeteringen zijn toepasbaar op 
boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2011. 

 
De volgende nieuwe standaarden, wijzigingen van standaarden en interpretaties zijn voor het eerst 
van toepassing op de verslagperiode van de groep vanaf 1 januari 2011, maar zijn niet relevant voor 
de groep: 
 

• Wijzigingen aan de standaard IAS 32 ‘Classificatie van uitgifte van rechten’ die vereisen dat 
de uitgegeven rechten binnen het toepassingsgebied van de wijzigingen geclassificeerd 
worden als eigen vermogen. De wijzigingen zijn toepasbaar op boekjaren die beginnen op of 
na 1 februari 2010. 

• Wijzigingen aan de standaard IFRS 1 die een beperkte vrijstelling voor vergelijkende IFRS 7 
informatie voor eerste toepassers voorzien, ingangsdatum 1 juli 2010. 

• IAS 24 Herzien ‘Informatieverschaffing over verbonden partijen’, ingangsdatum 1 januari 
2011. De herziene standaard past de definitie van een verbonden partij aan en wijzigt 
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bepaalde vereisten op vlak van informatieverschaffing voor entiteiten die verbonden zijn met 
een overheid. 

• IFRIC 19 ‘Afwikkeling van financiële verplichtingen door middel van eigen-
vermogensinstrumenten’, ingangsdatum 1 juli 2010. IFRIC 19 verduidelijkt de 
administratieve verwerking van transacties waarbij een debiteur en een crediteur de 
voorwaarden van de financiële verplichting herzien met als resultaat dat de debiteur de 
verplichting geheel of gedeeltelijk terugbetaalt door uitgifte van eigen-
vermogensinstrumenten ten voordele van de crediteur. 

• Wijzigingen aan de interpretatie IFRIC 14 ‘Voorafbetalingen voor minimaal vereiste 
dekkingsgraden’, ingangsdatum 1 januari 2011. De wijzigingen verwijderen de onbeoogde 
implicaties van IFRIC 14 met betrekking tot de verwerking van voorafbetalingen indien er 
een minimaal vereiste dekkingsgraad is. 

 
 
De volgende nieuwe standaarden, wijzigingen aan standaarden en interpretaties werden 
gepubliceerd, maar zijn nog niet voor het eerst verplicht van toepassing voor het boekjaar startend 
op 1 januari 2011 en zijn nog niet goedgekeurd door de EU: 
 

• Wijzigingen aan de standaard IFRS 1 ‘Eerste toepassing van International Financial Reporting 
Standards’ betreffende ernstige hyperinflatie en de intrekking van de vaste 
toepassingsdatum voor de eerste toepassers. De wijzigingen zijn toepasbaar op boekjaren 
die beginnen op of na 1 juli 2011. 

• Wijzigingen aan de standaard IFRS 7 ‘Financiële instrumenten: informatieverschaffing’ die 
een verbetering van de informatieverschaffing over getransfereerde financiële activa 
vereisen. De wijzigingen zijn toepasbaar op boekjaren die beginnen op of na 1 juli 2011. 

• Wijzigingen aan de standaard IAS 1 ‘Presentatie van de jaarrekening’, ingangsdatum 1 juli 
2012. De wijzigingen hebben betrekking op de toelichting van posten gepresenteerd in de 
niet-gerealiseerde resultaten in het overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde 
resultaten. 

• Wijzigingen aan de standaard IAS 12 ‘Winstbelastingen’, ingangsdatum 1 januari 2012. De 
wijzigingen voorzien een praktische aanpak voor de waardering van uitgestelde 
belastingsvorderingen en verplichtingen voor vastgoedbeleggingen die worden verwerkt 
volgens het reële-waardemodel. 

• IFRS 9 ‘Financiële instrumenten’, ingangsdatum 1 januari 2013. De standaard behandelt de 
classificatie, waardering en het niet langer in de balans opnemen van financiële activa en 
verplichtingen. 

• IFRS 10 ‘De geconsolideerde jaarrekening’, ingangsdatum 1 januari 2013. De nieuwe 
standaard bouwt voort op de bestaande principes door het concept van zeggenschap te 
identificeren als bepalende factor om een entiteit op te nemen in de geconsolideerde 
jaarrekening. 

• IFRS 11 ‘Joint arrangements’, ingangsdatum 1 januari 2013. De nieuwe standaard is eerder 
gericht op de rechten en verplichtingen dan op de juridische vorm. De proportionele 
consolidatiemethode is niet langer toegestaan. 

• IFRS 12 ‘Toelichting van belangen in andere entiteiten’, ingangsdatum 1 januari 2013. Deze 
nieuwe standaard omvat vereisten voor de toelichting van alle vormen van belangen in 
andere entiteiten. 

• IFRS 13 ‘Waardering tegen reële waarde’, ingangsdatum 1 januari 2013. De nieuwe 
standaard licht toe hoe de reële waarde dient gemeten te worden voor financiële 
verslaggeving. 

• IAS 19 Herzien ‘Personeelsbeloningen’, ingangsdatum 1 januari 2013. De herziene standaard 
resulteert in significante wijzigingen aan de opname en waardering van de pensioenkost van 
toegezegde pensioenrechten en ontslagvergoedingen, en aan de informatieverschaffing voor 
alle personeelsbeloningen. 

• IAS 27 Herzien ‘Enkelvoudige jaarrekening’, ingangsdatum 1 januari 2013. De herziene 
standaard omvat de resterende bepalingen met betrekking tot enkelvoudige jaarrekeningen 
na de opname van de bepalingen betreffende zeggenschap in de nieuwe standaard IFRS 10. 
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• IAS 28 Herzien ‘Investeringen in geassocieerde deelnemingen en belangen in joint ventures’, 
ingangsdatum 1 januari 2013. De herziene standaard vereist ten gevolge van de publicatie 
van IFRS 11, dat de joint ventures, zowel als de geassocieerde deelnemingen, verwerkt 
worden volgens de vermogensmutatiemethode. 

 
 
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 2010.  
 
De voornaamste waarderingsregels die gebruikt werden bij het opstellen van de samengevatte, 
tussentijdse financiële staten, zijn opgenomen op pagina’s 61 – 69 van het geconsolideerd 
jaarverslag per 31 december 2010. 
 

Toelichting 3 – Segment informatie 
 

De volledige wasserijsector kan worden opgedeeld in consumentenmarkt, commerciële en heavy-

duty wasserijen. De entiteiten van JENSEN-GROUP bedienen eindklanten in de heavy-duty 

wasserijsector. Ze werken volgens hetzelfde proces. JENSEN-GROUP verkoopt haar producten en 

diensten onder de merknaam JENSEN™ via eigen verkoopkantoren en via onafhankelijke 

distributeurs wereldwijd. Op die manier is 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 11 Juni 10 Juni 11 Juni 10 Juni 11 Juni 10 Juni 11 Juni 10

Opbrengsten uit externe verkopen 84.858 93.312 16.967 18.103 15.426 10.143 117.251 121.558

Overige segment informatie

Vaste activa 25.895 28.781 3.083 3.949 1.050 340 30.028 33.070

Europa + GOS Verenigde Staten (Midden) 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

2011 2010

Liquide middelen 6.397 4.821
Opgenomen kredietlijnen -3.337 -16.212

3.060 -11.391Liquiditeiten en opgenomen kredietlijnen op het einde van de periode  
 
De netto cashflow uit operationele activiteiten steeg met 17,9 miljoen euro als gevolg van een lager 
werkkapitaal.  
 
De netto cashflow uit investeringen bedraagt 1,1 miljoen euro. Tijdens de eerste jaarhelft, 
investeerde JENSEN-GROUP 0,7 miljoen euro in de nieuwe productiefaciliteit in China. In 2010 nam 
Jensen-Group 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.  
 

Toelichting 5 – Zakelijke zekerheden en geschillen 
 
Er zijn geen belangrijke wijzigingen tegenover 31 december 2010. 

 
Toelichting 6 – Consolidatiekring 

 
Er zijn geen andere wijzigingen in de consolidatiekring per 30 juni 2011.  

 

Toelichting 7. Transacties met betrokken partijen 
 
De aandeelhouders van de groep per 30 juni 2011 zijn: 
JENSEN Invest:  50,2% 
Petercam: 8,6% 
Free float: 41,2% 
 
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 2011 

 

 

Wij hebben een beperkt nazicht uitgevoerd van de verkorte geconsolideerde balans van 
Jensen-Group NV en haar dochtervennootschappen op 30 juni 2011 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. 
 
 
Antwerpen, 18 augustus 2011 
 
 
PwC Bedrijfsrevisoren bcvba 
Vertegenwoordigd door 
 
 
 
 
 
Filip Lozie 
Bedrijfsrevisor 
 
 
 
 
 
 


