Alumexx N.V. publiceert halfjaarcijfers
Etten-Leur, 28 September 2018 – Alumexx N.V., de aan Euronext Amsterdam genoteerde
leverancier van hoogwaardige aluminium klimmaterialen heeft haar eerste halfjaarcijfers 2018
gepubliceerd.

Structuur
Het Bestuur van Alumexx N.V. heeft het eerste halfjaar veel tijd geïnvesteerd in het opbouwen van
de internationale structuur. Er zijn volwaardige meerjarige distributeurs gecontracteerd in o.a.
Duitsland, Frankrijk, Engeland en Portugal. Daarnaast zijn er verkoopkanalen uitgebreid in Europa,
Scandinavië en Amerika. Dit betreft een tijdrovende activiteit daar voor vele landen andere
wetgeving en structuren gelden. Daarnaast heeft ook bijna ieder land zijn eigen Arbowetgeving en
uiteraard taal en gebruik voor klimmaterialen. Hiervan verwacht het Bestuur de resultaten in Q4
2018 / Q1 2019.
De focus voor de toekomstige groei ligt op de optimalisering van de internationale structuur, welke
gebaseerd is op de lange termijn planning.
Alumexx was in Nederland voor de beursgang al een gedegen merknaam in de Retail en Doe-het-zelf
markt, maar heeft sinds de beursgang nog meer de focus op omzetgroei voor de komende jaren.
2018 tot 2020 is een opstartfase met diepte- en breedte investeringen qua netwerk en structuur om
op te schalen. Naast de Retailmarkt heeft Alumexx ook veel aandacht besteed aan het Nederlandse
en Belgische dealernetwerk voor de ZZP-markt. Hierin worden veel positieve geluiden ontvangen en
groeit de aanvraag van dealers nog steeds. Dit is een positief signaal voor een stabiele en
betrouwbare omzetgroei in 2018 / 2019.
CEO Jeroen van den Heuvel ; “ Nu er activiteit, structuur en rust in het fonds is zijn we klaar voor het
opschalen naar de toekomst. We zijn oriënterend op zoek naar overname kandidaten/partners die
werkelijk toegevoegde waarde kunnen genereren aan onze toekomstdoelen, welke o.a. gefinancierd
kan worden door een aandelenemissie of obligatie uitgifte. De activiteiten in onze branche zijn zeer
massaal en uitdagend. We staan nu nog pas aan het begin hiervan ”.

Nieuwe producten
Alumexx heeft in het eerste half jaar tientallen nieuwe producten / modellen ontwikkeld om ook aan
de vragende groei van de zzp-markt te kunnen voldoen. Een flink deel van deze nieuwe
ontwikkelingen zijn reeds goedgekeurd om nog dit jaar in het wereldwijde dealernetwerk
geïntroduceerd te kunnen worden. Het zijn veelal artikelen die innoverend zijn om makkelijker,
lichter en veiliger op hoogte te kunnen werken. De grote afnames van deze producten zullen naar
verwachting plaats gaan vinden eind 2018, maar vooral 1e helft 2019. Ook voor de Amerikaanse
markt zullen verschillende artikelen hun intrede gaan maken in deze periode.
CEO Jeroen van den Heuvel: “ We zijn nu met verschillende leveranciers de productiecapaciteiten
aan het verruimen en uitbreiden om straks aan de vraag van deze nieuwe producten te kunnen
voldoen. De robotisering van de productie van onze producten met partners als VDL en ASC lopen op
schema en is een zeer fascinerend proces. Zowel VDL als ASC zullen extra robotstraten inzetten naast
de huidige productie voor Alumexx “.
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Alumexx online
De toekomst en groei van online marketing is ook voor Alumexx van strategisch belang. Het eerste
half jaar van 2018 heeft het Bestuur hierin qua tijdsbesteding de keuze gemaakt om eerst te zorgen
dat de structuur een solide basis heeft alvorens vol te investeren op de online marketing. Dit heeft
als gevolg dat de online sales pas toe zullen nemen in de komende 6 maanden. CEO Jeroen van den
Heuvel: “ Dit is een bewuste keuze geweest om niet in 7 sloten tegelijk te lopen daar er behoefte was
voor een strategische aanpak. Als we dit niet hadden gedaan, liepen we een te groot risico budgetten
te verspillen aan zoekmachines en kans op slechte referenties qua leveringen”.
Vanaf juni 2018 is Alumexx deze nieuwe structuur op haar eigen online platform ( www.alumexx.nl )
aan het opschalen en heeft de SEO programmering en optimalisering de volle aandacht. De
verwachting is dan ook dat de omzet en het rendement op de online sales toe zullen gaan nemen
voor de komende periode.
In het eerste kwartaal van 2018 zijn nieuwe éénjarige samenwerkingsverbanden tot stand gekomen
met Coolblue, Toolstation en Bol.com. Deze partijen zorgen met hun online platforms voor de
verdere groei van omzet en naamsbekendheid voor de komende jaren.

Financieel
Alumexx N.V. sloot het halfjaar 2018 af met een klein verlies van € 66.000 na belastingen bij een
omzet van € 763.000. Hierin zijn de afschrijvingen van het merkenrecht meegenomen. Alumexx N.V.
heeft, mede door goede afspraken met haar toeleveranciers, een positieve kasstroom en behoeft
momenteel geen externe financiering. De kosten voor het voeren van een beursgenoteerde
onderneming vormen een relatief zware belasting voor de nu nog lage omzet van het eerste halfjaar.
Daarnaast zijn er in het eerste kwartaal 2018 eenmalige kosten gemaakt voor de opstart van de
nieuwe activiteiten en de afronding van de oude activiteiten.
Zoals in het informatiememorandum vermeld, zijn 2018 en 2019 de opstap naar de grotere lange
termijn strategie van Alumexx , dit mede in de samenwerking met de ASC Group.
Over geheel 2017 had het beursfonds ( voorheen Phelix N.V. ) nog een verlies van € 436.000 na
belastingen, grotendeels veroorzaakt door de kosten die gepaard zijn gegaan met het zoeken naar
overnamekandidaten en het in stand houden van de beursnotering.
Een vergelijk van de cijfers 2018 met de cijfers van 2017 heeft in deze geen relevantie daar er pas
sinds 2018 weer bedrijfsactiviteiten plaatsvinden in het beursfonds.
CEO Jeroen van den Heuvel: “ Alumexx is een jong en fris bedrijf met ontzettend veel potentie en
mogelijkheden voor de langere termijn. We beschikken over een heel groot internationaal netwerk
met een sterke merknaam en tientallen nieuwe producten. Daarnaast is er veel geïnvesteerd in de
partnerships met onze relaties en verwachten veel van onze online sales. Zeker gezien de seizoen
patronen in onze branche in combinatie met de te verwachten groei, zien wij de 2e helft van 2018
heel positief in”.
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Over Alumexx
Alumexx is maker van aluminium klimmaterialen voor de doe-het-zelfmarkt. Alumexx beweegt met
haar hoofdzakelijk in Nederland geproduceerde kwaliteitsproducten aan de bovenkant van deze
markt. Dankzij eigen ontwerpen die met behulp van de modernste productiemethoden worden
gemaakt, onder meer door robotisering, kan Alumexx haar kwaliteitsproducten tegen concurrerende
prijzen afzetten via doe-het-zelfketens, gereedschapswinkels en -verhuurders, en via grote
onlinewinkels als Bol.com, Coolblue en het internationaal opererende Toolstation. Daarmee weet de
jonge onderneming in hoog tempo een marktpositie op te bouwen, die reeds aanzienlijk is in de
Benelux en snel wordt uitgebreid elders in Europa, met name in Duitsland, Frankrijk en Portugal. In
de VS is met een aantal partijen contact om daar de markt te bewerken en te gaan beleveren.
De voormalige moedermaatschappij ASC Group, die vergelijkbare producten maakt voor de
professionele markt, begon in 2011 met de ontwikkeling en verkoop van aluminium klimmaterialen
voor consumenten en semiprofessionele gebruikers. Eind 2017 werden deze producten
ondergebracht in Alumexx B.V. en aan het beursfonds verkocht. Alumexx is sinds 2018 genoteerd aan
de beurs van Euronext Amsterdam.
BIJLAGEN
- Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening
- Verkorte geconsolideerde balans
- Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
- Verkort geconsolideerd overzicht van veranderingen in het eigen vermogen
- Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Toelichting
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VERKORTE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER DE
PERIODE 1 JANUARI T/M 30 JUNI 2018
(alle bedragen in duizenden euro's tenzij anders vermeld)

H1 2018

H1 2017

Omzet
Kostprijs van de omzet
Brutomarge

763
624
139

Personeelskosten
Afschrijvingen op vaste activa
Overige bedrijfskosten
Som der kosten

4
28
189
221

6
147
153

Bedrijfsresultaat

(82)

(153)

Financiële baten
Financiële lasten
Financiële baten en lasten

0
0

7
7

Resultaat vóór belastingen

(83)

(160)

Belastingen

(17)

-

Resultaat na belastingen

(66)

(160)

10.695.515
-0,006
-0,006

6.995.515
-0,023
-0,023

Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen
Resultaat per aandeel (x € 1)
Verwaterde resultaat per aandeel (x € 1)

-

-

-

geen accountantscontrole toegepast
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VERKORTE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 30 JUNI 2018
(alle bedragen in duizenden euro's tenzij anders vermeld, vóór resultaatbestemming)

ACTIVA

30-06-2018

31-12-2017

527
17

555
-

420
275
695

633
166
799

1.239

1.354

Vaste activa
Immateriële vaste activa
Financiële vaste activa
Vlottende activa
Handels- en overige vorderingen
Liquide middelen

Totaal activa

EIGEN VERMOGEN
Kapitaal en reservers toerekenbaar aan
aandeelhouders van de vennootschap
Aandelenkapitaal
Agioreserve
Overige reserve
Resultaat boekjaar

Kortlopende schulden
Handels- en overige verplichtingen
Belastingschulden
Overige schulden en overlopende passiva

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

1.069
18.054
(18.508)
(66)
549

1.069
18.054
(18.072)
(436)
615

607
83
690

81
658
739

1.239

1.354

geen accountantscontrole toegepast
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VERKORT GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN
(alle bedragen in duizenden euro's tenzij anders vermeld, vóór resultaatbestemming)

H1 2018
(66)

Resultaat na belastingen

H1 2017
(160)

Posten die nooit zullen worden overgeboekt naar het resultaat

-

-

Posten die zijn of kunnen worden overgeboekt naar het resultaat

-

-

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

(66)

(160)

VERKORT GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT EIGEN VERMOGEN PER 30 JUNI 2018
(alle bedragen in duizenden euro's tenzij anders vermeld, vóór resultaatbestemming)

Per 1 januari 2018
Transacties met niet aandeelhouders
Resultaatbestemming 2017
Resultaat na belastingen

Per 30 juni 2018

Aantal
aandelen
(x 1.000)

Aandelen
kapitaal

10.696

1.069

18.054

(18.072)

(436)

615

-

-

-

(436)
-

436
(66)

(66)

10.696

1.069

18.054

(18.508)

(66)

549

Agio
reserve

Overige
reserves

Resultaat
boekjaar

Totaal

geen accountantscontrole toegepast
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VERKORT GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER DE PERIODE 1 JANUARI
T/M 30 JUNI 2018
(alle bedragen in duizenden euro's tenzij anders vermeld)

Het kasstroomoverzicht is bepaald op basis van de indirecte methode

H1 2018
Bedrijfsresultaat
Aanpassing uit bedrijfsoperaties
Betaalde en ontvangen rente
Kasstroom uit operationele activiteiten

H1 2017

(82)
191
109

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

(153)
(32)
(7)
(192)

-

Netto kasstroom
Liquide middelen
Stand per einde halfjaar/boekjaar
Stand per begin halfjaar/boekjaar
Mutatie liquide middelen

-

109

(192)

275
166
109

269
461
(192)

geen accountantscontrole toegepast
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TOELICHTINGEN BIJ HET HALFJAARBERICHT 2018
Algemene informatie
Alumexx N.V. ("Alumexx"), statutair gevestigd te Etten – Leur, is een naamloze vennootschap waarvan de
aandelen worden verhandeld op de effectenbeurs van Euronext Amsterdam. Dit halfjaarbericht omvat
Alumexx en haar dochterondernemingen. Alumexx verkoopt en levert aluminium klimmaterialen voor de
semiprofessionele en de doe-het- zelf markt.
Basis voor opstelling
Dit halfjaarbericht is opgesteld in overeenstemming met IAS 34 en dient in samenhang met de
geconsolideerde jaarrekening van Alumexx over 2017 (“meest recente jaarrekening”) gelezen te worden. Dit
halfjaarbericht bevat niet alle informatie die vereist is voor een volledige IFRS jaarrekening. De geselecteerde
toelichtingen geven een verklaring van de gebeurtenissen en transacties die belangrijk zijn om inzicht te
kunnen verwerven in de financiële positie en prestaties van Alumexx sinds de meest recente jaarrekening.
Op dit halfjaarbericht is geen accountantscontrole toegepast.
Gebruik van schattingen en oordelen
Bij het opstellen van dit halfjaarbericht heeft Alumexx oordelen gevormd en schattingen en
veronderstellingen gemaakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde
waarde van activa en verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken
van deze schattingen.
De gevormde oordelen bij de toepassing van de grondslagen die het meest van invloed zijn op de in het
halfjaarbericht opgenomen bedragen en de belangrijkste schattingsonzekerheden die een aanmerkelijk risico
in zich bergen van een materiële aanpassing zijn in overeenstemming met de gevormde oordelen en de
belangrijkste schattingsonzekerheden in de meest recente jaarrekening.
Belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving
Vanaf 1 januari 2018 wordt IFRS 9 Financiële instrumenten toegepast onder gebruikmaking van de vrijstelling
die het mogelijk maakt de vergelijkende cijfers over voorgaande perioden niet aan te passen. De impact
hiervan is immaterieel.
IFRS 15 Opbrengsten uit contracten met klanten wordt toegepast vanaf 1 januari 2018. De impact
van de opnamecriteria en waarderingsgrondslagen van IFRS 15 is immaterieel.
Transacties met verbonden partijen
Als verbonden partijen zijn aan te wijzen:
- Alle met Alumexx N.V. en Alumexx B.V. verbonden vennootschappen;
- De leden van het Bestuur en de Raad van Commissarissen;
- Partijen met een direct en indirect aandelenbelang van 5% of meer;
In de eerste zes maanden hebben de volgende significante transacties met verbonden partijen zich
bij Alumexx voorgedaan:
- v/d Heuvel Alu Products B.V. - inkoopwaarde van de omzet:
624.059
- v/d Heuvel Alu Products B.V. - dienstverleningsovereenkomst:
26.541
650.600
BESTUURDERSVERKLARING
Ingevolge wettelijke bepalingen verklaart de bestuurder, voor zover hem bekend:
• de halfjaarrekening een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie en het
resultaat over het eerste halfjaar van Alumexx N.V. en de gezamenlijke in de consolidatie opgenomen
ondernemingen, en
• het halfjaarverslag geeft een getrouw overzicht van de informatie zoals vereist
overeenkomstig artikel 5:25d lid 8 en 9 Wft.
Etten-Leur, 28 september 2018
J. van den Heuvel, CEO
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