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EVS PUBLICEERT DERDE KWARTAAL 2014 RESULTATEN
Interim bruto dividend van EUR 1,00 per aandeel
 Hoogtepunten 3Kw14
o Omzet van EUR 36,0 miljoen, +28,6% (+1,3% aan ongewijzigde wisselkoers en excl. de verhuurcontracten voor de grote sportevenementen), in lijn met de verwachtingen van het management
o Sterke resultaten in Amerika en EMEA, record verhuurcontracten voor de grote sportevenementen
o Bedrijfswinst: EUR 14,3 miljoen (bedrijfsmarge van 39,8%); nettowinst per aandeel: EUR 0,84

 Oprichting van een nieuwe interne organisatie die tot een effectiever besluitvorming zal
leiden
 Vooruitzichten
o Orderboek van EUR 18,9 miljoen op 31 oktober 2014

 -35,1% vs record 2013
 Daarnaast is er een totaal aan bestellingen voor 2015 en volgende jaren van EUR 7,9 miljoen

o 2014 vooruitzichten:

 De live productie server markt blijft zwak en we bevestigen de tekenen van een lichte vertraging die sinds
augustus al wordt gemerkt
 Bevestiging van de verwachte omzetgroei in 2014 (incl. EUR 14,3 miljoen verhuurcontracten voor de
sportevenementen) met “low single digit” in vergelijking met 2013
 De groei van de bedrijfskosten wordt nu op ongeveer 10% verwacht

o 2015: groei van de bedrijfskosten verwacht op ongeveer 10% (in vergelijking met vorige
vooruitzichten van 10-15% groei)

KERN CIJFERS
Niet geauditeerd

Niet geauditeerd

EUR miljoen, met uitzondering van winst per aandeel

3Kw14

3Kw13

3Kw14/3Kw13

(EUR)

9M14

9M13

9M14/9M13

36,0

28,0

+28,6%

Omzet

100,9

90,6

+11,4%

26,9

20,5

+31,2%

Brutomarge

75,6

69,3

+9,1%

74,9%

73,4%

-

74,9%

76,5%

-

37,2

32,5

+14,5%

36,9%

35,9%

-

14,3

8,4

+70,4%

39,8%

30,0%

-

Brutomarge %
Bedrijfswinst – EBIT
Bedrijfsmarge – EBIT %

0,1

0,2

-65,9%

Bijdrage van dcinex

0,2

0,3

-26,3%

11,3

6,3

+78,5%

Nettowinst – deel van de groep

27,3

23,3

+17,1%

0,84

0,47

+78,7%

Nettowinst per aandeel – deel van de groep

2,02

1,73

+16,7%

COMMENTAAR
“In mijn huidige rol van Voorzitster van het Uitvoerend Comité heb ik ervoor gezorgd, samen met het Uitvoerend Comité, dat alle
nodige beslissingen blijven worden genomen, en dat er geen onderbreking is in het management van het bedrijf”, zei Muriel De
Lathouwer, lid van de Raad van Bestuur van EVS (en ook Voorzitster van het Strategische Comité). “We hebben een nieuwe
interne organisatie ontworpen die ons in staat zal stellen om een efficiëntere besluitvorming te hebben, en onze vier doelmarkten
(Sport, Entertainment, Nieuws en Media) beter te bedienen”.
Magdalena Baron, CFO, verklaarde, met betrekking tot de resultaten en vooruitzichten: “Onze verkopen in het derde kwartaal
waren volledig in lijn met onze verwachtingen. Omzet steeg met 28,7% in vergelijking met 3Q13 (aan ongewijzigde wisselkoers)
dankzij een record niveau van verhuurcontracten en resulteerde in een hoger bedrijfsmarge (39,8%). Uiteraard blijven we
uitgedaagd met de zwakte van de live productie server markt. We bevestigen ook de gematigde vertraging van de markt die we
sinds augustus hebben gezien. In deze moeilijke marktomgeving bevestigen we een verwachte omzetgroei in 2014 met low single
digit vergeleken met 2013. De groei voor 2014 van de operationele kosten wordt nu rond 10% ingeschat. Voor 2015, terwijl we in
onze toekomstige groei blijven investeren, zetten we ook actieve programma's voor bedrijfskostmanagement in plaats, die tot
bedrijfskostgroei van ongeveer 10% zouden moeten leiden”.
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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:
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, postproductiebedrijven, 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-Pacifieke regio en Noord- en Zuid-Amerika.
Ongeveer 514 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.
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