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EVS PUBLICEERT EERSTE KWARTAAL 2014 RESULTATEN 
 
 Hoogtepunten 1Kw14  

o Omzet van EUR 29,3 miljoen, in lijn met de voorzichtige boodschap van het management in 
februari, dat een zwakke economische omgeving in de broadcast industrie weerspiegelt 

o Bedrijfswinst: EUR 10,0 miljoen (bedrijfsmarge van 34,1%); nettowinst per aandeel: EUR 0,53 
o Succesvolle EVS showcase tijdens de Winterspelen in Sochi 
o Nieuwe productlanceringen op de NAB beurs (inclusief de nieuwe XS server) verwelkomd met 

groot enthousiasme door klanten, versterkt de EVS leiderschap in deze product categorieën 
 
 Hoogtepunten 2014 

o Lente orderboek van EUR 44,9 miljoen op 10 mei 2014 
 +14,6% vs 2013, excl. grote sportevenementen 
 Daarnaast is er een totaal aan bestellingen voor 2015 en volgende jaren van EUR 10,7 miljoen 

o Indien marktcondities niet verbeteren zal de verwachte omzet in 2014 (incl. EUR 10-12 miljoen 
huurcontracten voor de sportevenementen) groeien met “high single digit” in vergelijking met 2013 

o Groei van de bedrijfskosten tussen 10 en 15%, vooral door de reeds aangekondigde investeringen 
in nieuwe technologieën 

 
 Totale dividend van EUR 2,16, resulterende in een payout ratio van 85,7% en een 

dividendrendement van 4,4% (in lijn met het gemiddelde van de laatste jaren)  
 
 

KERN CIJFERS 
 

EUR miljoen, met uitzondering van winst per aandeel (EUR) Niet geauditeerd 

1Kw14 4Kw13 1Kw13 1Kw14/1Kw13

Omzet 29,3 38,5 32,8 -10,6% 

Brutomarge 22,0 28,2 26,0 -15,5% 

Brutomarge % 74,9% 73,3% 79,2% - 

Bedrijfswinst – EBIT 10,0 15,9 14,5 -30,7% 

Bedrijfsmarge – EBIT %  34,1% 41,3% 44,0% - 

Bijdrage van dcinex 0,1 (0,2) -0,2 N/A 

Nettowinst – deel van de groep 7,1 10,7 10,0 -29,2% 

Nettowinst per aandeel – deel van de groep 0,53 0,80 0,75 -29,5% 
 

 

COMMENTAAR 
 
“In marktcondities die niet beter zijn dan vorig jaar, hebben we goede resultaten afgeleverd en aanzienlijke vooruitgang geboekt 
in onze verschillende projecten, die gericht zijn op onze vier markten: Sport, Entertainment, Nieuws en Media. De Olympische 
Winterspelen in Sochi waren een belangrijk succes en onze teams kunnen opnieuw trots zijn op de nieuwe functionaliteiten die 
ze daar afgeleverd hebben. In een paar weken zal de Wereldbeker starten in Brazilië, met opnieuw een cruciale betrokkenheid 
van EVS in de tv-productie van dit evenement, waaronder de creatie van veel nieuwe content pakketten voor de recent 
ontwikkelde multimedia platform”, zei Joop Janssen, Gedelegeerde bestuurder & CEO van EVS. “We hebben zeer positieve 
feedback gehad gedurende de NAB beurs in april (Las Vegas) op onze nieuwe productlanceringen. We zullen blijven investeren 
in onze toekomstige groei, aangezien wij volle vertrouwen hebben in onze strategie, door het ontwikkelen van oplossingen voor 
cloud- en IP-netwerk-gebaseerde productie workflows. Op deze manier, zodra de marktcondities verbeteren, zullen we klaar 
zijn om gebruik te maken van onze sterke concurrentiepositie.” 
 
Magdalena Baron, CFO, verklaarde, met betrekking tot de resultaten en vooruitzichten: “De omzet van EUR 29,3 miljoen in 
1Kw14 weerspiegelt de aanhoudende zwakte in onze industrie in 2014, (in lijn met de voorzichtige boodschap die we in februari 
gaven). Een lagere omzet, in combinatie met de stijging van de bedrijfskosten, heeft geleid tot een 34,1% bedrijfsmarge. Indien 
de huidige economische omgeving niet verbetert, verwachten we dat de omzet in 2014 zal groeien met “high single digit” in 
vergelijking met 2013. Terwijl de groei van de bedrijfskosten voor 2014 tussen de 10 en 15% zal uitkomen (te wijten aan de 
investeringen in nieuwe technologieën), controleren we nog meer de kosten en investeren we selectief in de belangrijke 
ontwikkelingen die gekoppeld zijn aan onze groeimogelijkheden.” 
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Dit is de samenvatting van de volledige persmededelingen die beschikbaar zijn in het Frans en Engels op 
www.evs.com. 
 
 
 

Voor meer informatie: 
 
Joop JANSSEN, Managing Director & CEO 
Magdalena BARON, 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, België 
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 497 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 

 


