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EVS PUBLICEERT DERDE KWARTAAL 2013 RESULTATEN 
 
 3Kw13 in lijn met management verwachtingen 

o Omzet van EUR 28,0 miljoen, -29,2% (-14,0% aan ongewijzigde wisselkoers en excl. de 
verhuurcontracten voor de grote sportevenementen) 

o Bedrijfswinst: EUR 8,4 miljoen (bedrijfsmarge: 30,0%); nettowinst per aandeel: EUR 0,47 
 
 Record 2013 herfst orderboek van EUR 61,0 miljoen op 31 october 2013, incl. EUR 29,1 

miljoen te factureren in 2013  
o +78,6% vs 2012 herfst orderboek (+56,5% excl. grote sportevenementen) 
o Record EUR 31,9 miljoen orders te factureren in 2014 en verder 

 
 Bevestiging van de prognose voor 2013 

o Excl. de verhuurcontracten voor de grote sportevenementen wordt een stabiel omzet verwacht in 
vergelijking met 2012 (licht onder EUR 130 miljoen) 

o Licht boven 10% groei van de bedrijfskosten, inclusief de investering in een technologie start-up 
 
 Interim dividend van EUR 1,16 eind november te betalen 
 
 

KERN CIJFERS 
 

(niet geauditeerd) EUR miljoen, behalve winst per aandeel (EUR) (niet geauditeerd)

3Kw13 3Kw12 3Kw13/3Kw12 9M13 9M12 9M13/9M12

28,0 39,5 -29,2%  Omzet 90,6 112,3 -19,4% 

8,4 19,3 -56,5%  Bedrijfswinst – EBIT 32,5 56,0 -42,0% 

30,0% 48,8% -  Bedrijfsmarge – EBIT %  35,9% 49,9% - 

0,2 0,0 N/A  Bijdrage van dcinex 0,3 0,1 N/A 

6,3 12,7 -50,3%  Nettowinst – deel van de groep 23,3 37,4 -37,6% 

6,4 13,2 -51,2%  Courante nettowinst, excl, dcinex– deel van de groep (1) 24,5 38,8 -36,8% 

0,47 0,95 -50,5%  Nettowinst per aandeel 1,73 2,78 -38,3% 

0,48 0,98 -51,3%  Courante nettowinst per aandeel, excl, dcinex (1) 1,82 2,89 -36,9% 
 
(1) De courante nettowinst, excl. dcinex, is de nettowinst (deel van de groep), buiten uitzonderlijke elementen (na belasting) en de bijdrage van dcinex.  

 

COMMENTAREN 
 
“In een macro-economische omgeving die onzeker blijft, worden we aangemoedigd door de nieuwe marktaandelen die we 
blijven winnen”, zei Joop Janssen, Gedelegeerde bestuurder & CEO van EVS. “We zijn blij met het aanhoudende herstel van de 
markt in Noord-Amerika na een zwakke eerste helft. De regio Azië-Pacific bleef sterk, bevestigd door de recent aangekondigde 
record bestelling in onze ENM segment tegen een gevestigde leverancier. Op de succesvolle IBC beurs in september, waren 
onze klanten enthousiast over onze nieuwe segmentatie en de nieuwe producten die we gelanceerd hebben. Er zijn steeds 
meer aanwijzingen dat de IP-gebaseerde video netwerk technologie zijn intrede in de broadcast industrie in de komende jaren 
zal doorzetten. Dit bevestigt dat onze investering in een startup eerder dit jaar adequaat is. Voor 2014 verwachten we dat de 
marktomstandigheden in Zuid-Europa en Zuid-Amerika zwakker dan eerder verwacht zullen blijven, zelfs als we strategische 
marktaandelen blijven winnen. Volgend jaar is EVS van plan zijn R&D investeringen verder te laten stijgen om zijn 
productaanbod te versterken en geografisch uit te breiden. De zoektocht naar een nieuwe CFO vordert goed en we verwachten 
binnenkort een aankondiging te kunnen maken”. 
 
Jacques Galloy, Bestuurder en CFO verklaarde, met betrekking tot de resultaten en vooruitzichten: “Zoals verwacht is het derde 
kwartaal van 2013 iets zwakker dan het tweede kwartaal met een omzet van EUR 28,0 miljoen. Dit is een daling van 29,2% ten 
opzichte van vorig jaar, dat zeer hoog lag dankzij de zomer sportevenementen. Het bedrijfsresultaat bedroeg EUR 8,4 miljoen, 
een daling ten opzichte van vorig jaar als gevolg van de lagere omzet en stabiele bedrijfskosten. Dit vertaalt zich in een 30,0% 
bedrijfsmarge. Het record globale herfst orderboek van EUR 61,0 miljoen voor 2013, 2014 en verder betekent een sterk einde 
van het jaar, voor de Olympische Winterspelen in februari en in lijn met eerdere prognose van een 2013 omzet iets lager dan de 
EUR 130 miljoen ". 
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Dit is de samenvatting van de volledige persmededelingen die beschikbaar zijn in het Frans en Engels op 
www.evs.com. 
 
 
 

For more information, please contact: 
 
Joop JANSSEN, Managing Director & CEO 
Jacques GALLOY, Director & CFO 
Geoffroy d’OULTREMONT, Vice President  Investor Relations & Corporate Communication 
EVS Broadcast Equipment S.A., Liege Science Park, 16 rue du Bois Saint-Jean, B-4102 Seraing, Belgium 
Tel: +32 4 361 70 14.  E-mail: corpcom@evs.com; www.evs.com 

Verklaringen m.b.t. toekomstige ontwikkelingen  
 
Dit persbericht bevat verklaringen m.b.t. toekomstige ontwikkelingen (‘vooruitkijkende’ verklaringen) inzake het bedrijf, de financiële situatie en resultaten van 
bedrijfsactiviteiten van EVS en/of haar geaffilieerden. Deze verklaringen zijn gebaseerd op actuele verwachtingen of overtuigingen van het management van EVS 
en zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden, die er zouden kunnen toe leiden dat de effectieve resultaten of prestaties van de Onderneming 
wezenlijk verschillen van diegene die door middel van dergelijke vooruitkijkende verklaringen naar voor werden gebracht. Deze risico's en onzekerheden hebben 
betrekking op veranderingen in de technologie en marktvereisten, de aandacht van de Onderneming voor één bepaalde sector, een dalende vraag naar de 
producten van de Onderneming of haar geaffilieerden, het onvermogen om tijdig nieuwe technologieën, producten en toepassingen te ontwikkelen en te 
introduceren, verlies van marktaandeel en prijsdruk door toenemende concurrentie, wat er dus zou kunnen toe leiden dat de effectieve resultaten of prestaties van 
de Onderneming wezenlijk verschillen van diegene die door middel van dergelijke vooruitkijkende verklaringen naar voor werden gebracht. EVS neemt geen enkele 
verplichting op zich om wijzigingen aan deze vooruitkijkende verklaringen te publiceren naar aanleiding van gebeurtenissen of omstandigheden die zich voordoen 
na de publicatiedatum van deze tekst of naar aanleiding van onverwachte gebeurtenissen. 

Over EVS 
 
EVS levert betrouwbare en innovatieve technologie voor de productie van live, verrijkte tv-programma's, waardoor klanten efficiënter kunnen werken en hun 
inkomsten kunnen verhogen. De toonaangevende broadcast- en mediaproductiesystemen worden gebruikt door omroeporganisaties, productiebedrijven, post-
productiebedrijven, filmstudio's, contenteigenaren en archiefbibliotheken in de hele wereld. EVS bedient vier kernmarkten – Sports, Entertainment, News en Media. 
 
EVS is opgericht in 1994. Het innovatieve Live Slow Motion-systeem was een revolutie voor live uitzendingen. De betrouwbare en geïntegreerde bandloze 
oplossingen, gebaseerd op de toonaangevende XT-server, worden nu overal gebruikt om wereldwijd live producties te leveren. Tegenwoordig blijft EVS praktische 
innovaties ontwikkelen, zoals het C-Cast second-screen delivery platform, om klanten te helpen om de waarde van hun mediacontent te maximaliseren.  
 
Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in België. EVS heeft kantoren in Europa, het Midden-Oosten, de Aziatisch-Pacifische regio en Noord- en Zuid-
Amerika. Ongeveer 482 EVS-professionals vanuit 20 kantoren verkopen de producten in 100 landen en zorgen wereldwijd voor customersupport. EVS is een 
naamloze vennootschap met een notering aan de Euronext Brussel: EVS, ISIN: BE0003820371. Kijk voor meer informatie op www.evs.com. 
 
dcinex, waarvan EVS 41,3% bezit, is de Europese leider voor digitale cinematechnologie en diensten en is actief in Europa met meer dans 5,500 gepleegde digitale 
schermen in Europa, waarvan 3.700 al geïnstalleerd zijn. www.dcinex.com  

 


