Inleiding
Zenitel NV/SA (de “Vennootschap”) is een onderneming met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch
recht. De verkorte geconsolideerde tussentijdse balans- en resultatenrekening van de eerste 6
maanden afgesloten op 30 juni 2009 omvatten de vennootschap en haar dochterbedrijven (samen de
“Groep” genoemd) en de belangen van de groep in geassocieerde deelnemingen en entiteiten
waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend. Verdere aanduidingen en definities in dit
document gelden zoals vermeld in ons jaarverslag voor 2008, dat gepubliceerd werd op 31 maart 2009
(het “Jaarverslag”), waarvan een kopie beschikbaar is op onze website www.zenitel.com. Zenitel heeft
de Engelstalige versie van dit jaarverslag in het Nederlands laten vertalen. Bij eventuele verschillen in
interpretatie tussen de versies in de Engelse en de Nederlandse taal, is de tekst van de Engelse versie
bij uitsluiting van rechtswege bindend.
Grondslagen voor de opstelling
De verkorte geconsolideerde tussentijdse balans- en resultatenrekening van Zenitel NV voor de eerste
6 maanden per 30 juni 2009 en 2008, en de gecontroleerde balans- en resultatenrekening voor het jaar
afgesloten op 31 december 2008 zijn opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards
(IFRS) zoals toegepast door de Europese Unie.
Informatie betreffende toekomstgerichte verklaringen
Dit document bevat toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen
geïdentificeerd worden door het gebruik van toekomstgerichte terminologie, inbegrepen de
uitdrukkingen “denkt”, “raamt”, “voorziet”, “streeft naar”, “verwacht”, “neemt zich voor”, “zal”, “zou”, of
“zou moeten”, of in elk geval hun negatieve of andere variaties of vergelijkbare terminologie. Deze
toekomstgerichte verklaringen omvatten alle zaken die geen historische feiten zijn. Ze verschijnen op
een aantal plaatsen in dit verslag en omvatten verklaringen omtrent onze bedoelingen, overtuigingen of
huidige verwachtingen omtrent onder meer onze bedrijfsresultaten, financiële toestand, liquiditeit,
toekomstperspectieven, groei, strategieën en de industrie waarin we actief zijn. Als gevolg van deze
kenmerken omvatten toekomstgerichte verklaringen risico’s en onzekerheden. Ze verwijzen immers
naar gebeurtenissen en hangen af van omstandigheden die wel of niet kunnen voorkomen in de
toekomst. Wij waarschuwen u dat toekomstgerichte verklaringen geen garantie bieden voor
toekomstige prestaties en dat onze feitelijke bedrijfsresultaten, financiële toestand en liquiditeit en de
ontwikkeling van de industrie waarin we actief zijn materieel kunnen verschillen van die vermeld in of
gesuggereerd door de toekomstgerichte verklaringen in dit verslag. Bovendien, zelfs als onze
bedrijfsresultaten, financiële toestand en liquiditeit en de ontwikkeling van de industrie waarin we actief
zijn, consistent zijn met de toekomstgerichte verklaringen in dit verslag, betekent dit niet dat deze
resultaten of ontwikkelingen indicatief zijn voor resultaten of ontwikkelingen in toekomstige periodes.
Wij nemen geen enkele verplichting op ons en nemen ons niet voor om verwachtingen of ramingen te
herzien of te bevestigen of publieke herzieningen te publiceren van enige toekomstgerichte verklaring
om gebeurtenissen die plaatshebben of omstandigheden die zich voordoen na de datum van dit
document te weerspiegelen. Wij raden u aan de hoofdstukken van ons Jaarverslag 2008 te lezen voor
een meer volledige bespreking van de factoren die onze toekomstige prestatie en de industrie waarin
wij actief zijn, zouden kunnen beïnvloeden. In het licht van deze risico’s, onzekerheden en
veronderstellingen, is het mogelijk dat de toekomstgerichte gebeurtenissen die in dit document
beschreven worden zich niet voordoen.
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De volgende bespreking en analyse zijn gebaseerd op de verkorte tussentijdse
balans- en resultatenrekening van Zenitel NV van en voor de zes maanden
eindigend op 30 juni 2009 en 30 juni 2008, en de geauditeerde geconsolideerde
financiële balans- en resultatenrekening van Zenitel NV voor de periode eindigend
op 31 december 2008, telkens opgesteld overeenkomstig IFRS zoals toegepast
door de Europese Unie. Voor alle relevante periodes is de financiële informatie
van Zenitel NV opgenomen. U dient deze verkorte geconsolideerde tussentijdse
balans- en resultatenrekening, met inbegrip van de toelichtingen daarbij, samen
met de volgende bespreking en analyse te lezen.

5. VERSLAG VAN HET BEPERKTE NAZICHT VAN DE GECONSOLIDEERDE HALFJAAR
CIJFERS VOOR DE ZES MAANDEN EINDIGEND OP 30 JUNI 2009
Voor meer informatie kan u terecht bij:
Mevr. Rika Coppens: +32 2 370 56 32
ZENITEL is een speler in de markt van directe audio- en datacommunicatie.
Communicatieproducten, communicatienetwerken en systeemintegratiediensten, die zo
betrouwbaar, snel en veilig zijn, dat ze worden gebruikt als kritische
communicatiemiddelen op momenten van calamiteiten. Zenitel-communicatie is de
geprefereerde keuze voor autoriteiten, of voor mensen van wie het werk bestaat in het
beschermen van levens of andere belangrijke activiteiten. Zenitel is georganiseerd rond
drie sleuteldomeinen: Secure Communication Systems (voornamelijk Intercom),
Systeemintegratie en Netwerkdiensten. Zenitel is genoteerd op Euronext. Het
hoofdkwartier van Zenitel is in Brussel, België. Meer informatie op: www.zenitel.com.
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1.3. Belangrijke gebeurtenissen met betrekking tot de resultaten voor de
halfjaarlijkse periode afgesloten op 30 juni 2009

1.2. Financiële kenmerken
Uit de resultatenrekening
In duizend Euro, behalve de bedragen per aandeel

Voor de zes maanden beëindigd op 30 juni
2009
2008
33,513

Opbrengsten - voortgezette bedrijfsactiviteiten

32,469

Opbrengsten - beëindigde bedrijfsactiviteiten

11,049

13,283

Opbrengsten

44,562

45,752

2,059

(299)

Recurrente EBITDA - beëindigde bedrijfsactiviteiten
Recurrente EBITDA (1)

(1,117)
942

(2,099)
(2,398)

Eénmalige gebeurtenissen- voortgezette bedrijfsactiviteiten
Eénmalige gebeurtenissen - beëindigde bedrijfsactiviteiten
Winst / (verlies) bij de verkoop van Groepsmaatschappijen
Eenmalige gebeurtenissen

(1,520)
1,481
(828)
(867)

(113)
(1,845)
(1,958)

539
(464)
76

(411)
(3,944)
(4,356)

Recurrente EBIT - voortgezette bedrijfsactiviteiten
Recurrente EBIT - beëindigde bedrijfsactiviteiten
Recurrente EBIT

358
(2,336)
(1,978)

(1,680)
(2,292)
(3,972)

Bijzondere waardeverminderingverliezen op gebouw geclassificeerd als
aangehouden voor verkoop

(1,130)

Bedrijfswinst / (verlies) - voortgezette bedrijfsactiviteiten

(2,292)

Bedrijfswinst / (verlies) - beëindigde bedrijfsactiviteiten
Bedrijfswinst / (verlies) - EBIT (3)

(553)

(4,137)

(2,845)

(5,930)

Recurrente EBITDA - voortgezette bedrijfsactiviteiten

EBITDA - voortgezette bedrijfsactiviteiten
EBITDA - beëindigde bedrijfsactiviteiten
EBITDA (2)

(1,793)

Bedrijfswinst / (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

(3,738)

(2,991)

Bedrijfswinst / (verlies) uit beëindigde bedrijfsactiviteiten
Netto winst / (verlies)

(651)
(4,388)

(4,260)
(7,252)

Gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen (in duizenden)

16,441

16,441

Gewone winst per aandeel

(0.27)

(0.44)

Verwaterde winst per aandeel

(0.27)

(0.44)

Gewone winst per aandeel

(0.23)

(0.18)

Verwaterde winst per aandeel

(0.23)

Uit voortgezette en beëindigde bedrijfsactiviteiten

Uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

Uit de balans
In duizend Euro

(0.18)

30 juni

31 december

2009

2008
54,187

Balanstotaal

69,535

Eigen vermogen

4,947

8,034

Werkkapitaal

5,223

4,540

14,861

Vreemd vermogen (exclsuief leaseverplichtingen en kortetermijnafbetalingen)

15,275

Totaal vreemd vermogen

18,960

19,560

Nettoliquiditeitspositie

(2,600)

(1,831)

Uit kasstroomoverzicht
In duizend Euro

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten

Voor de zes maanden beëindigd op 30 juni
2009

2008
(6,716)

(6,857)

Zoals aangekondigd in het jaarrapport voor 2008, startte Zenitel in het eerste
semester van 2009 met het afstoten van het Systeem Integration segment, om
zich te kunnen concentreren op de Secure Communication Systems activiteiten
van de onderneming.
Op 29 mei 2009 rondde de Groep succesvol de verkoop af van 85% van de
aandelen van de Belgische dochteronderneming, Zenitel Belgium NV, en van de
activiteiten van Zenitel Wireless France SA aan het Belgische Crescent NV. Deze
closing gebeurde volledig binnen het kader van de getekende overeenkomst van 3
april 2009. Zenitel Belgium NV en de activiteiten van Zenitel Wireless France SA
werden gedeconsolideerd vanaf 30 april 2009. De resultaten van Zenitel Belgium
NV en van de activiteiten van Zenitel Wireless France SA tot 30 april 2009 werden
als netto winst of verlies van beëindigde bedrijfsactiviteiten opgenomen in de
resultatenrekening.
Op 24 juni 2009 verkocht de Groep 100% van de aandelen van Confined Area
Solutions AB aan Wireless Holding ApS, een Deense onderneming
gespecialiseerd in analoge / digitale radiotechnologie. De resultaten van Confined
Area Solutions AB tot 30 juni 2009 werden in de resultatenrekening opgenomen
als netto winst of verlies van beëindigde bedrijfsactiviteiten.
Op 21 augustus 2009 sloot de Groep succesvol de verkoop af van 85% van de
aandelen van de Nederlandse entiteit, Zenitel Netherlands BV, aan Crescent NV.
Deze closing gebeurde binnen het kader van de getekende overeenkomst van 12
juli 2009. De resultaten van Zenitel Netherlands BV tot 30 juni 2009 werden in de
resultatenrekening opgenomen als netto winst of verlies van beëindigde
bedrijfsactiviteiten.

6,084
Netto-instroom / (netto-uitstroom) van kasmiddelen uit investeringsactiviteiten

(1,624)
(269)

Netto-instroom / (netto-uitstroom) van kasmiddelen uit financieringsactiviteiten
Totale kasstromen

356
(901)

(1)

(8,125)

Recurrente EBITDA: bedrijfsresultaat voor interesten,belastingen, afschrijvingen, bijzondere waardeverminderingen en éénmalige
gebeurtenissen - Deze term is niet gedefinieerd in algemeen aanvaarde accounting principes.
EBITDA:bedrijfsresultaat voor interesten,belastingen, afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen - Deze term is niet gedefinieerd
in algmeen aanvaarde accounting principes.
(2)

(3)

Ter vergelijking zijn de resultaten van deze beëindigde bedrijfsactiviteiten
gerelateerd aan de eerste 6 maanden van 2008 ook afzonderlijk opgenomen als
beëindigde bedrijfsactiviteiten in de vergelijkende cijfers van de resultatenrekening
van 2008.

EBIT: resultaat voor interesten en belastingen - Deze term is niet gedefinieerd in algemeen aanvaarde accounting principes.
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1.4. Analyse van de resultaten voor de halfjaarlijkse periode afgesloten op 30
juni 2009
De omzet van de voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg EUR 33.5 miljoen, EUR
1.0 miljoen of 3% hoger dan vorig jaar. Deze omzetstijging is voornamelijk te
danken aan de omzetstijging in Denemarken door enkele grootschalige projecten
in de politie- en spoorlijnmarkt. De omzet van Secure Communications Systems
daalde met EUR 0.8 miljoen of 3%, wat volledig te wijten is aan de
wisselkoersverschillen
(NOK,
USD
en
SGD).
Wanneer
we
deze
wisselkoersverschillen buiten beschouwing laten, steeg de SCS-omzet met 4.5%,
vergeleken met vorig jaar. Deze stijging werd voornamelijk gestuurd door de
toegenomen verkoopsactiviteiten in Azië en het stijgende succes in de marine
business daar. De Networks-verkopen namen toe met EUR 0.2 miljoen of 12%. De
omzet van de beëindigde bedrijfsactiviteiten bedroegen EUR 11.0 miljoen,
vergeleken met EUR 13.3 miljoen vorig jaar. In de cijfers voor 2008 werden zes
maanden van de inkomsten uit beëindigde bedrijfsactiviteiten opgenomen, terwijl
voor 2009 slechts vier, zes en zes maanden werden meegeteld, respectievelijk
voor Zenitel Belgium NV en de activiteiten voor Wireless France SA, Confined
Area Solutions AB en Zenitel Netherlands BV.

De totale EBITDA (zowel uit voortgezette als beëindigde bedrijfsactiviteiten) voor
de eerste helft van 2009 bedroeg EUR 0.1 miljoen, vergeleken met EUR -4.4
miljoen tijdens het eerste semester van 2008.
Eenmalige gebeurtenissen van voortgezette bedrijfsactiviteiten bedragen EUR 1.5
miljoen. Deze kosten bestaan hoofdzakelijk uit reorganisatiekosten (EUR 890K)
met het oog op het verlagen van de holdingkosten, bijkomende uitgaven
gerelateerd aan een oud project (EUR 522K) en advieskosten hoofdzakelijk
betreffende lopende strategische desinvesteringsprocessen (EUR 91K).
Eenmalige gebeurtenissen van beëindigde bedrijfsactiviteiten op 30 juni 2009,
hadden een positieve impact van EUR 1.5 miljoen en bestaan hoofdzakelijk uit
terugdraaiing van reorganisatieprovisies in België en in Frankrijk (EUR 760K) en
een terugdraaiing van een provisie gerelateerd aan een oud project (EUR 720K).
Het totale gerealiseerde verlies uit de afstoting van divisies in de eerste helft van
2009 bedroeg EUR 0.8 miljoen.
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Wanneer we deze eenmalige gebeurtenissen meerekenen, bedraagt de totale
1
recurrente EBITDA voor het eerste semester van 2009 EUR 0.9 miljoen. Wanneer
we de recurrente EBITDA van beëindigde bedrijfsactiviteiten niet opnemen (EUR 1.1 miljoen), bedraagt de recurrente EBITDA van voortgezette bedrijfsactiviteiten
EUR 2.1 miljoen, vergeleken met EUR -0.3 miljoen in het eerste semester van
2008.
De toename van de recurrente EBITDA van voortgezette bedrijfsactiviteiten met
EUR 2.4 miljoen tot EUR 2.1 miljoen in de eerste helft van 2009 is hoofdzakelijk te
danken aan de omzet- en de margestijging van de Secure Communications divisie
(EUR +0.7 miljoen) en de omzetstijgingen in Denemarken (EUR +0.6 miljoen) en
de Network-landen (EUR +0.5 miljoen). Het moet benadrukt worden dat de
resultaten van de voortgezette bedrijfsactiviteiten de holdingkosten omvat.
2

De EBIT uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedraagt EUR -2.3 million, vergeleken
met een verlies van EUR -1.8 miljoen in de eerste helft van 2008. Deze daling kan
worden verklaard door de bijzondere waardevermindering op de activiteiten
gerelateerd aan het gebouw geclassificeerd als aangehouden voor verkoop.
De EBIT uit voortgezette en beëindigde bedrijfsactiviteiten bedraagt EUR -2.8
miljoen vergeleken met EUR -5.9 miljoen in het eerste semester van 2008.
Het nettoresultaat van de Groep voor het eerste half jaar van 2009 gaf een verlies
van EUR 4.4 miljoen, vergeleken met een verlies van EUR 7.3 miljoen tijdens het
eerste half jaar van 2008. EUR 0.7 miljoen van dit verlies is toe te schrijven aan
beëindigde bedrijfsactiviteiten (-4.3 miljoen verleden jaar), EUR 1.1 miljoen is
gerelateerd aan de bijzondere waardvermindering op de activiteiten gerelateerd
aan het gebouw geclassificeerd als aangehouden voor verkoop.

1

Recurrente EBITDA – Winst / (verlies) van operationele activiteiten plus afschrijvingen &
waardeverminderingen plus afwaarderingen op vlottende activa, exclusief de eenmalige
gebeurtenissen.
2
EBIT– (Winst voor Intresten en Belastingen) of Winst / (verlies) van operationele
activiteiten.
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Segment informatie
In duizend Euro

Voor de 6 maanden beëindigd op 30 juni

Segmentopbrengsten
2009

System Integration - voortgezette bedrijfsactiviteiten
System Integration - beëindigde bedrijfsactiviteiten

4,826

2008
3,283

(1)

Recurrente EBITDA
2009

2008
(11)

Eénmalige gebeurtenissen
2009

Segmentresultaat

2008

(654)

(522)

2009

(306)

platform gedurende de voorbije jaren, zorgden voor een boost op het vlak van
intercom verkopen in 2009.

(2)

2008

(641)

(1,017)

9,900

12,737

(1,194)

(1,723)

1,481

(1,845)

222

(3,733)

14,726

16,020

(1,205)

(2,378)

959

(2,152)

(420)

(4,749)

Networks - voortgezette bedrijfsactiviteiten

2,171

1,945

265

(247)

(12)

-

(670)

(911)

Networks - beëindigde bedrijfsactiviteiten
Networks

2,171

1,945

265

(247)

(12)

-

(670)

(911)

SCS - voortgezette bedrijfsactiviteiten

26,516

27,240

2,520

1,852

(5)

258

1,987

1,661

SCS - beëindigde bedrijfsactiviteiten
Secure Communication Systems (SCS)

1,149
27,665

547
27,787

77
2,597

(376)
1,477

(5)

258

53
2,040

(405)
1,257

Totaal - voortgezette bedrijfsactiviteiten

33,513

32,469

2,774

951

(538)

(49)

676

(267)

Totaal - beëindigde bedrijfsactiviteiten
Alle Segmenten

11,049
44,562

13,283
45,752

(1,117)
1,657

(2,099)
(1,148)

1,481
943

(1,845)
(1,894)

274
951

(4,137)
(4,404)

Niet gealloceerde recurrente operationiële kosten excl. afschrijvingen

(715)

(1,251)

Niet gealloceerde afschrijvingen
Bijzondere waardeverminderingverliezen op gebouw
geclassificeerd als aangehouden voor verkoop

(142)

(211)

(1,130)

-

Niet geallocaeerde éénmalige gebeurtenissen
Niet gealloceerde operationele kosten - voortgezette bedrijsactiviteiten

(981)
(2,968)

(64)
(1,526)

System Integration

(828)

-

Bedrijfswinst / (verlies) - voortgezette bedrijfsactiviteiten

(2,292)

(1,793)

Bedrijfswinst / (verlies) - beëindigde bedrijfsactiviteiten
Totaal bedrijfswinst / (verlies) - EBIT

(553)
(2,845)

(4,137)
(5,930)

Winst / (verlies) bij de verkoop van Groepsmaatschappijen

Vandaag is Zenitel nog steeds georganiseerd volgens drie key productlijnen:
Secure Communication Systems, System Integration and Networks.
De Secure Communication Systems unit, sterk in eigen en derde-partij producten,
was in staat om haar groei voort te zetten en haar operationele prestaties nog te
verbeteren. Tijdens het eerste semester van 2009 werd Confined Area Solutions
AB verkocht. De resultaten van deze verkochte entiteit werden geboekt als
beëindigde bedrijfsactiviteiten. De SCS omzet uit voortgezette bedrijfsactiviteiten
verminderde met EUR 0.7 miljoen tot EUR 26.5 miljoen. Deze daling is volledig te
wijten aan de vreemde valuta omrekeningsverschillen (NOK, USD en SGD), daar
de SCS verkopen in lokale munteenheden toenamen met 4.5%.

De Networks unit is gespecialiseerd in operationele netwerkdiensten en bevat de
activiteiten van Zenitels eigen Tetra-netwerken in Nederland en België (MCCN) en
in de Caraïben (ChuChubi). De Networks omzet steeg met 12% of EUR 0.2
miljoen. In het Caribische netwerk bleven de opbrengsten gelijk, terwijl Nederland
een kleine toename kende.
De recurrente EBITDA van Networks steeg van EUR -0.2 miljoen tot EUR 0.3
miljoen, zijnde een toename van EUR 0.5 miljoen. Deze stijging is voornamelijk het
resultaat van besparingen in zowel het MCCN als het Caribische
netwerkactiviteiten.
Het System Integration segment kende verscheidene verkooptransacties tijdens
de eerste helft van 2009. De nationale en internationale activiteiten van zowel
Zenitel Belgium NV, Zenitel Wireless France SA als Zenitel Netherlands BV
werden achtereenvolgens verkocht. Na deze verkopen, bleven nog slechts de
Deense System Integration activiteiten en enkele oudere projecten in Frankrijk
over als voortgezette bedrijfsactiviteiten.
De Deense omzet steeg met EUR 1.3 miljoen of 31 % vergeleken met vorig jaar,
dankzij enkele grote projecten in de Deense politie- en spoorlijnmarkt. Deze
omzetstijging resulteerde in een recurrente EBITDA stijging van EUR 0.8 miljoen.
Dit sterke Deense resultaat werd echter gecompenseerd met EUR 0.5 miljoen
uitgaven met betrekking tot een oud internationaal project. Deze verklaren een
beperktere toename in het segment, dan de recurrente EBITDA stijging.

Deze stijging was vooral te danken aan de verkoop in de marinesector in Asië
(+3.28% procentpunten van de totale toename) en de verbeterde
verkoopsactiviteiten binnen het distributienetwerk. Het IP-platform, gelanceerd in
2006, en de verdere ontwikkeling van toepassingen en uitrusting voor het IP-
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1.5. Operationele kerncijfers
1.5.1. Backlog
Zenitels totale backlog op 30 juni 2009 bedraagt EUR 47.0 miljoen, vergeleken
met EUR 71.2 miljoen op 30 juni 2008. Zonder de backlog van de beëindigde
bedrijfsactiviteiten, bedraagt de backlog per 30 juni 2008 en 31 december 2008
respectievelijk EUR 52.0 miljoen en EUR 47.7 miljoen.

In miljoen Euro

Totale Backlog
Backlog gerelateerd aan huidig fiscaal jaar (6 mndn)
Backlog gerelateerd aan volgend fis caal jaar (12 mndn)

80
70
60
50
40
30
20
10
0

(vooral Asia), dat een record aantal bestellingen kende in 2008 en een zeer hoog
backlogniveau op het einde van 2008. Deze daling van de backlog in de
marinesector werd slechts gedeeltelijk gecompenseerd door backlogtoenames in
alle andere SCS-landen: Noorwegen (grootschalig Tetra-project op een raffinaderij
gewonnen); USA en Finland behaalden de hoogste backlogstijgingen.
De backlog van Networks daalde van EUR 14.6 miljoen per eind 2008 naar EUR
13.6 miljoen per 30 juni 2009. Deze daling is het resultaat van een lager aantal
bestellingen tijdens het eerste semester.
1.5.2. Alphacom – E platforms

71.2

Zenitel lanceerde haar nieuwe VoIP intercomsysteem AlphaCom-E op 1 juni 2006.

52.0

47.7

27.3

47.0
26.6

18.3

30 juni 2008
Zoals eerder
gerapporteerd

30 juni 2008
Voortgezette
bedrijfsactiviteiten

18.0

31 dec 2008
Voortgezette
bedrijfsactiviteiten

30 juni 2009
Voortgezette
bedrijfsactiviteiten

De backlog uit voortgezette bedrijfsactiviteiten daalde met EUR 5.0 miljoen
vergeleken met 30 juni 2008, en daalde met EUR 0.7 miljoen vergeleken met eind
2008.
De toename in de backlog uit voortgezette bedrijfsactiviteiten met EUR 0.7 miljoen,
vergeleken met eind 2008, is het resultaat van verscheidene compenserende
bewegingen.
In Denemarken werden enkele grootschalige projecten in de politie- en
spoorlijnmarkt binnengehaald, die een stijging van EUR 3.6 miljoen veroorzaakten
in de Deense backlog, in vergelijking met eind 2008.
De backlog van SCS uit voortgezette bedrijfsactiviteiten daalde van EUR 26.3
miljoen per eind 2008 tot EUR 23.6 miljoen per 30 juni 2009. Zowat EUR 1.5
miljoen van deze backlogdaling wordt verklaard door een ongunstige
wisselkoersimpact. De overige backlogdaling ligt voornamelijk in de marinesector
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In het eerste helft van 2009 werden 912 systemen verkocht tegen 1,013 systemen
in de eerste helft van 2008. Sinds de lancering werden 5,009 systemen verkocht
(2,884 systemen 30 juni 2008).
Sinds de introductie van de nieuwe AlphaCom E reeksen biedt Zenitel een
vervanging voor sommige vorige hardwareproducten met gelicensieerde software.
De licentieomzet in de eerste 6 maanden van 2009 bedroeg EUR 0.4 miljoen
versus EUR 0.3 miljoen tijdens de eerste 6 maanden van 2007. Ook in de
marinesector, waar alle geleverde systemen nu AlphaCom E system zijn, loopt de
verkoop van IP-systemen goed.
1.5.3. MCCN en ChuChubi gebruikers
Op 30 juni 2009 heeft MCCN 1,830 gecontracteerde gebruikers op haar netwerken
ten opzichte van 1,745 op het einde van 2008. Deze stijging is lager dan verwacht.
Het blijft moeilijk om potentiële klanten te converteren naar lange termijn
contracten,
gezien
de
belangrijke
bedragen
en
vereiste
interne
beslissingsprocessen
bij
mogelijke
klanten.
Gezien
de
huidige
liquiditeitsbeperkingen binnen de Groep, werden verdere netwerkinvesteringen
beperkt tot een strikt minimum in de eerste helft van 2009.
In de Caraïben zijn per 30 juni 2009 in totaal 6,713 gebruikers gecontracteerd op
het ChuChubi netwerk tegen 6,676 gebruikers eind 2008. Dit brengt het totaal
aantal TETRA gebruikers op 8,543.
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1.6. Gebeurtenissen na balansdatum
1.6.1. Succesvolle closing van de transactie, betreffende de verkoop van 85% van
de aandelen van Zenitel Netherlands BV
Volgend op haar persbericht van 13 juli 2009, kondigt de Zenitel Groep de
succesvolle closing aan van de transactie betreffende de verkoop van 85% van de
aandelen van Zenitel Netherlands BV, welke plaatsvond op 21 augustus 2009.
Deze closing gebeurde volledig binnen het kader van de getekende overeenkomst
van 10 juli 2009.
De verkoop gebeurde aan een groep van ervaren directieleden, onder leiding van
Rob Rentenaar, huidig managing director van Zenitel Netherlands BV, en dezelfde
groep mede-investeerders die ook Zenitel Belgium NV en de activiteiten van
Zenitel Wireless France SA verwierven.

1.6.2. Heronderhandelingen leningen
De
Vennootschap
onderhandelt
momenteel
met
haar
belangrijkste
kredietverleners (inclusief aandeelhouderslening, voor een totaal van EUR 10
miljoen) met de bedoeling haar huidige leningen om te zetten in langlopende
schulden. De eerste indicaties over deze onderhandelingen lijken gunstig, en
zouden moeten resulteren in een uitstel van de eerste terugbetaling van de huidige
leningen naar september 2010. Tezelfdertijd worden de korte en lange termijn
leningen heronderhandelt, teneinde een spreiding over een langere periode te
verkrijgen.

1.7. Continuïteit en vooruitzichten
De Raad van Bestuur en het management van de Vennootschap wensen te
verwijzen naar het verslag van de Raad van Bestuur, dat gepubliceerd werd op 31
maart 2009, over de resultaten van het jaar afgesloten op 31 december 2008.
Teneinde de continuïteit van de Vennootschap te garanderen, kondigde de Raad
van Bestuur en het management de start aan van desinvesteringen, voornamelijk
in de System Integration activiteiten aan.
Vandaag zijn het merendeel van de afstotingsprocessen van de Vennootschap
beëindigd. Niettegenstaande zijn verdere reorganisaties, de verkoop van het
vastgoed van de Vennootschap en andere afstotingen, resulterend in potentiële
bijkomende waardeverminderingen, gepland teneinde de balans van de
Vennootschap te herstructureren. Gelijktijdig beëindigt de Vennootschap het
proces van heronderhandelingen van haar leningen, met de bedoeling haar
huidige leningen om te zetten in langlopende schulden en de lange termijn
leningen over een langere periode te spreiden. Vandaag heeft de Vennootschap
geen enkele reden om te geloven dat deze omzetting van haar belangrijkste
kredietverleners niet mogelijk is.
De succesvolle afronding van bovengenoemde processen is noodzakelijk voor de
toekomst van Zenitel, haar 2009 vooruitzichten en voor de mogelijkheid om ver te
werken in continuïteit
Vanaf 1 januari 2010 zal Zenitel bestaan uit haar SCS segmenten, met inbegrip
van de winstgevende Zenitel Denmark activiteiten en haar Networks segment.
Bijgevolg zouden alle operationele entiteiten positieve kaststromen moeten
genereren. Gelijktijdig zullen de holding kosten tot een strikt minimum herleid
worden.
De Raad van Bestuur en het management van de Vennootschap onderhandelen
momenteel om bovenstaande processen af te ronden, teneinde de Vennootschap
in staat te stellen zicht te focussen op de SCS activiteiten en een winstgevende
groei te verzekeren.
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2. FINANCIELE GEGEVENS
Analyse van de bedrijfsresultaten volgens hun aard (vervolg)

2.1. Verkort overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
Analyse van de bedrijfsresultaten volgens hun aard
In duizend Euro, behalve de bedragen per aandeel

Voortgezette bedrijfsactiviteiten
Bedrijfsopbrengsten
Overige winsten en verliezen
Grond- en hulpstoffen
Personeelsbeloningen
waarvan reorganisatiekosten

Afschrijvingen en waardeverminderingen
Bijzondere waardeverminderingengsverliezen op goodwill
Bijzondere waardeverminderingverliezen op gebouw geclassificeerd als
aangehouden voor verkoop
Netto bijzondere waardevermindering op vlottende activa
Advieskosten
Facilitaire kosten
Overige kosten
Bedrijfswinst / (bedrijfsverlies)
Financiële opbrengsten
Financiële kosten
Nettowinst / (nettoverlies) op wisselkoersverschillen
Winst / (verlies) vóór belastingen
Belastingen op het resultaat

In duizend Euro, behalve de bedragen per aandeel

Voor de zes maanden beëindigd op 30 juni
2009
2008

33,513
289
(16,423)
(11,703)
(851)
(1,400)
0
(1,130)

32,469
125
(16,464)
(11,704)
18
(1,282)
0
0

(302)
(1,622)
(2,433)
(1,080)
(2,291)
33

(97)
(1,201)
(2,441)
(1,196)
(1,791)
37

(935)

(1,050)

Beëindigde bedrijfsactiviteiten
Winst / (verlies) van de periode voor beëindigde bedrijfsactiviteiten
Winst / (verlies) van de periode

Andere elementen van het totaal resultaat van de periode
Valuatakoersverschillen als gevolg van de omrekening van buitenlandse
activiteiten
Financiële activa beschikbaar voor verkoop
Winstbelastingen met betrekking tot de andere elementen van het
resultaat

1,301

(115)

0
0

0
0

Andere elementen van het totaal resultaat na belastingen van de
periode

1,301

(115)

Totaal resultaat van de periode

(3,087)

(7,366)

Winst / (verlies) van de periode toerekenbaar aan:
Houders van eigen-vermogensinstrumenten van de
moedermaatschappij

(4,388)

(7,251)

(3,087)

(7,366)

16,441

16,441

Gewone winst per aandeel

(0.27)

(0.44)

Verwaterde winst per aandeel

(0.27)

(0.44)

Gewone winst per aandeel

(0.23)

(0.18)

Verwaterde winst per aandeel

(0.23)

(0.18)

Totaal resultaat toerekenbaar aan:
Houders van eigen-vermogensinstrumenten van de
moedermaatschappij
Winst / (verlies) per aandeel

(543)

(100)

(3,736)
(1)

(2,904)
(86)

Gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen (in duizenden)

(3,737)

(2,990)

Uit voortgezette en beëindigde bedrijfsactiviteiten

Winst / (verlies) van de periode uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

(651)

(4,261)

(4,388)

(7,251)

Voor de zes maanden beëindigd op 30 juni
2009
2008

Uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

Zie toelichtingen bij de verkorte geconsolideerde tussentijdse balans en resultatenrekening
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2.2. Verkorte geconsolideerde tussentijdse balans
30 juni
2009

PASSIVA
In duizend Euro

ACTIVA
In duizend Euro

Vaste activa
Materiële vaste activa
Goodwill
Overige immateriële activa
Uitgestelde belastingvordering
Financlële leasevorderingen
Overige financiële activa
Overige activa

30 juni
2009

31 december
2008
8,862
3,716
1,501
2,128
0
450
65

16,096
3,472
1,729
1,943
596
601
616

Totaal van de vaste activa

16,722

25,053

Vlottende activa
Voorraden
Bestellingen in uitvoering
Handels-en overige vorderingen
Financiële leasevorderingen
Overlopende rekeningen
Liquide middelen

8,906
3,121
16,940
0
590
2,894

11,122
5,341
22,957
358
854
3,850

Activa geclassificeerd als aangehouden voor verkoop

5,014

-

Totaal van de vlottende activa

37,464

44,482

BALANSTOTAAL

54,187

69,535

Kapitaal en reserves
Kapitaal
Uitgiftepremies
Reserves
Overgedragen winsten / (verliezen)
Ingkochte eigen aandelen
Eigen vermogen toerekenbaar aan houders van eigen-vermogeninstrumenten
van de moedermaatschappij

31 december
2008

25,274
15,115
778
(33,262)
(2,958)
4,947

25,274
15,115
(523)
(28,874)
(2,958)
8,034

Totaal eigen vermogen

4,947

8,034

Langlopende verplichtingen
Rentedragende verplichtingen
Pensioenverplichtingen
Voorzieningen

7,875
5,709
231

11,381
3,624
2,892

Totaal van de langlopende verplichtingen

13,815

17,897

Kortlopende verplichtingen
Handels- en overige schulden
Leningen
Actuele belastingverplichtingen
Pensioenverplichtingen
Voorzieningen

19,864
7,649
996
221
3,259

28,627
8,179
1,271
314
5,213

Schulden verbonden met activa geclassificeerd als aangehouden voor verkoop

3,436

-

Totaal van de kortlopende verplichtingen

35,425

43,604

BALANSTOTAAL

54,187

69,535

Zie toelichtingen bij de verkorte geconsolideerde tussentijdse balans en resultatenrekening
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2.3. Verkorte geconsolideerde tussentijdse staat van wijzigingen in het eigen
vermogen
In duizend Euro

Aandelen-

Uitgifte-

Ingekochte

kapitaal

premies

eigen
aandelen

Periode beëindigd op 30 juni 2009
Stand per 1 januari 2008
Zoals eerder gerapporteerd

25,274

15,115

(2,958)

In eigenvermogensinstrumenten
afgewikkelde
personeelsbeloningen

Reserve
omrekeningsverschillen

197

1,890

Netto resultaat van de periode
Wisselkoersverschillen uit de omrekening van buitenlandse activiteiten

(115)

Totaal resultaat van de periode

(115)

Overige
Stand per 30 juni 2008

Overgedragen Toerekenbaar aan
houders van eigenresultaten
vermogensinstrumenten van
de moedermaatschappij

Totaal

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten
Winst / (verlies)

24,133

24,133

(7,251)

(7,251)

(7,251)

(115)

(115)

(7,251)

(7,366)

(7,366)

2

2

25,274

15,115

(2,958)

199

1,775

(22,636)

16,769

16,769

25,274

15,115

(2,958)

200

(723)

(28,874)

8,034

8,034

(4,388)

(4,388)

(4,388)

Periode beëindigd op 30 juni 2009
Stand per 1 januari 2009
Zoals eerder gerapporteerd
Netto resultaat van de periode
1,301

Wisselkoersverschillen uit de omrekening van buitenlandse activiteiten
Totaal resultaat van de periode

1,301

Stand per 30 juni 2009

(4,388)

0

Overige
25,274

15,115

Zie toelichtingen bij de verkorte geconsolideerde tussentijdse balans en resultatenrekening

-2,958

200

578

-33,262

For the six months ended June 30,
2009
2008

In duizend Euro

(15,385)

2

2.4. Verkort geconsolideerd tussentijds kasstroomoverzicht

1,301

1,301

(3,087)

(3,087)

0

0

4,947

4,947

(4,388)

(7,251)

1,021
(64)
1,514
1,130
276
828
(576)
-

3
857
(77)
172
1,420
-

Netto-instroom van kasmiddelen uit bedrijfsactiviteiten voor wijzigingen in werkkapitaal
Wijzigingen in kortetermijnvoorzieningen
Wijzigingen in werkkapitaal

(260)
504
(5,938)

(4,672)
(65)
(1,263)

Instroom / (uitstroom) van kasmiddelen uit bedrijfsactiviteiten
Betaalde rente
Betaalde belastingen

(5,695)
(1,021)
-

(6,000)
(857)
-

Netto-instroom / (netto-uitstroom) van kasmiddelen uit bedrijfsactiviteiten

(6,716)

(6,857)

(457)
(149)
6,548
78
64

(1,342)
(435)
76
77

6,084

(1,624)

171
(440)

240
336
(220)

(269)

356

(901)

(8,125)

Bij het begin van de periode
Toename / (afname)
Gevolgen van wisselkoerswijzigingen

(1,831)
(901)
132

4,591
(8,125)
3

Op het einde van de periode

(2,600)

(3,531)

Totaal van liquide middelen
(Bankleningen)
(Bankvoorschotten in rekening-courant)

2,894
(5,242)
(253)

2,736
(5,888)
(379)

Netto liquide middelen op het einde van de periode

(2,600)

(3,531)

Aanpassingen ter aansluiting van winst/(verlies) met kasmiddelen instroom / (uitstroom) uit
bedrijfsactivitetiten
Reële waarde van definitief verworven warrants tijdens de periode
Rentelasten
Rente-inkomsten
Belastingen
Afschrijvingen en waardeverminderingen
Bijzondere waardeverminderingengsverliezen op goodwill
Bijzondere waardeverminderingsverliezen op materiële vaste activa
Bijzondere waardeverminderingsverliezen op vlottende activa
(Winst) / Verlies uit de afstoting van Groepsmaatschappijen
Wijzigingen in langetermijnvoorzieningen
Wijzigingen van de netto pensioen activa

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Aankoop voor bedrijfsonderdelen, netto-instroom
Betalingen voor materiële vaste activa
Betalingen voor immateriële vaste activa
Afstoting van bedrijfsonderdelen, netto-instroom
Opbrengsten uit de vervreemding van materiële vaste activa
Ontvangen rente

152
(61)
113

Netto-instroom / (netto-uitstroom) van kasmiddelen uit investeringsactiviteiten
Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Opbrengsten uit leningen
Opbrengsten uit de uitgifte van gewone aandelen na aftrek van uitgiftekosten
Afgesloten leningen
Ontvangen terugbetaling van leningen
Terugbetaling van leningen
Netto-instroom / (netto-uitstroom) van kasmiddelen uit financieringsactiviteiten
(Toename) / afname van liquide middelen
Mutaties in liquide middelen

Zie toelichtingen bij de verkorte geconsolideerde tussentijdse balans en resultatenrekening
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2.5. Toelichtingen bij de verkorte geconsolideerde tussentijdse balans en bij
het verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde
resultaten



Toelichting 1: Grondslagen
Zenitel stelde de financiële informatie, zoals bekendgemaakt in dit halfjaarlijks
persbericht, op volgens de International Accounting Standard 34 (IAS 34) ‘Interim
Financial Reporting’. Deze tussentijdse financiële rekeningen moeten gelezen
worden in combinatie met de geconsolideerde financiële jaarrekening per 31
december 2008 (hierna genoemd “Financiële Jaarrekening”) omdat deze een
update geeft van de hiervoor gerapporteerde informatie. Deze werden
goedgekeurd voor uitgifte door de Raad van Bestuur op 25 augustus 2009.
Toelichting 2: Waarderingsregels





De gebruikte waarderingsregels zijn in overeenstemming met die van de
Financiële Jaarrekening voor 2008, behalve indien hieronder aangegeven. De
voorstelling van de Tussentijdse Financiële Rekeningen is in overeenstemming
met die van de Financiële Jaarrekening 2008, behalve indien hieronder
aangegeven.
Volgende standaarden, amendementen en interpretaties zijn voor het eerst
verplicht, voor het boekjaar startend op 1 januari 2009:


IAS 1 (Revised 2007) Presentation of Financial Statements (van kracht
vanaf 1 januari 2009)
De Vennootschap past de herziening toe van IAS 1 Presentatie van de
jaarrekening (2007), die van kracht werd vanaf 1 januari 2009. Bijgevolg
presenteert de Groep in de geconsolideerde staat van wijzigingen in het
Eigen Vermogen alle aandeelhoudersgerelateerde wijzigingen in het Eigen
Vermogen, terwijl elke niet-aandeelhoudersgerelateerde wijziging in het
Eigen Vermogen gepresenteerd wordt in de consolideerde staat van het
totaal resultaat. Deze presentatie werd toegepast in deze interim financiële
staten vanaf en voor de zes maanden tellende periode beëindigd op 30
juni 2009. Vergelijkende informatie werd geherpresenteerd zodat die ook
conform de nieuwe standaard gepresenteerd wordt. Omdat deze wijziging
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van waarderingsregel enkel de presentatie beïnvloedt, is er geen invloed
op het resultaat per aandeel.
IFRS 8, Operating Segments (van kracht vanaf 1 januari 2009) vervangt
IAS 14. De nieuwe standaard vereist een ‘management approach’ waarbij
segmentinformatie op dezelfde manier wordt gepresenteerd als voor
interne rapporteringsdoeleinden. De Vennootschap paste IFRS 8 reeds
toe in haar verkort gecondenseerd tussentijds financieel rapport voor de
zes maanden afgesloten op 30 juni 2008 en in haar geconsolideerde
jaarrekening voor de 12 maanden afgesloten op 31 december 2008.
Bijgevolg, brengt IFRS 8 geen wijzigingen teweeg in de waarderingsregels
of presentatie, vergeleken met de eerder verschenen financiële informatie.
Amendments to IAS 32 and IAS 1 Puttable Financial Instruments and
Obligations Arising on Liquidation (van kracht vanaf 1 januari 2009). De
implementatie van dit amendement had geen impact op de financiële
positie of the resultaten van de Group.
Amendment to IFRS 2 Share-based Payment – Vesting Conditions and
Cancellations (van kracht vanaf 1 januari 2009). Het amendement
verheldert dat vesting voorwaarden enkel service en prestatievoorwaarden
zijn. Andere kenmerken van op aandelen gebaseerde betalingen zijn geen
vesting voorwaarden. Het specifieet ook dat alle opzeggingen, of ze nu
door de entiteit of door andere partijen gebeuren, dezelfde
boukhoudkundige verwerking zouden moeten krijgen. De implementatie
van dit amendement had geen invloed op financiële positie of de
resultaten van de Groep.
Amendment to IAS 23 Borrowing Costs (van kracht voor boekjaren die
starten op of na 1 januari 2009) had geen invloed op financiële positie of
de resultaten van de Groep.
Improvements to IFRS (2007-2008) (normaliter van kracht voor boekjaren
die starten op of na 1 januari 2009) had geen significante invloed op
financiële positie of de resultaten van de Groep.
Amendment to IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures – Improving
Disclosures about Financial Instruments (van kracht voor boekjaren die
starten op of na 1 januari 2009) had geen invloed op financiële positie of
de resultaten van de Groep.
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In april 2009 kondigde de Groep de verkoop aan van 85% van Zenitel Belgium NV
en van de railactiviteiten van Zenitel Wireless France SA. In juni 2009 werd
Confined Area Solutions AB verkocht en in juli 2009 werd de verkoop van 85% van
Zenitel Netherlands BV aangekondigd.
Volgens IFRS 5, worden de resultaten van deze entiteiten voorgesteld in een
aparte regel ‘Beëindigde bedrijfsactiviteiten’. Voor meer informatie over de verkoop
van deze divisies verwijzen we naar Toelichting 6 Desinvesteringen.
De vergelijkende cijfers werden heringedeeld of uitgebreid ten opzichte van vorige
gerapporteerde tussentijdse financiële rekeningen om rekening te houden met
voorgestelde wijzigingen die gemaakt werden in de Financiële Jaarrekening of in
de Tussentijdse Financiële Rekeningen. De voorbereiding van de Tussentijdse
Financiële Rekeningen vereist management om schattingen en veronderstellingen
te maken die de gerapporteerde omzetbedragen, kosten, activa, verplichtingen en
onvoorziene verplichtingen kunnen beïnvloeden op de datum van de Tussentijdse
Financiële Rekeningen. Als in de toekomst zulke schattingen en
veronderstellingen, welke gebaseerd zijn op het beste oordeel van management
op de datum van de Tussentijdse Financiële Rekeningen, afwijken van de actuele
omstandigheden, dan worden de initiële schattingen en veronderstellingen
toepasselijk aangepast in de periode waarin deze omstandigheden wijzigen. De
waarderingsregels bleven opgesteld in de assumptie van continuïteit.

Toelichting 4: Vaste activa geclassificeerd als aangehouden voor verkoop
De Groep heeft de intentie de activiteiten gerelateerd
hoofdzetel in Zellik (België) over te dragen, met
herstructurering van de ondernemingsbalans en
Vennootschap.
Voor het eerste semester van 2009 werd een
waardevermindering van EUR 1,130 K vastgesteld.

aan het gebouw van haar
het oog op de verdere
de continuïteit van de
verlies door bijzondere

De belangrijkste activa en passiva betreffende dit gebouw beschikbaar voor
verkoop zijn:
30 juni
2009
5,003

In duizend Euro

Materiële vaste activa

11

Overlopende rekeningen

31 dec
2008

-

5,014

-

Activa gerelateerd aan het gebouw geclassificeerd als aangehouden voor verkoop
Leningen (lange termijn)

3,287

Leningen (korte termijn)

149

-

3,436
Verlichtingen gerelateerd aan het gebouw, geclassificals aangehouden voor verkoop

-

Toelichting 3: Risicobeheer
Gedurende de halfjaarlijkse periode afgesloten op 30 juni 2009, heeft de
Vennootschap haar objectieven of beleid omtrent het financiële risicobeheer niet
gewijzigd; tengevolge, stemmen deze nog steeds overeen met de omschrijvingen
in de geconsolideerde jaarrekening voor het jaar afgesloten op 31 December
2008.
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Toelichting 5: Financiële schulden

In duizend Euro

30 juni
2009

De lange termijn leningen in de Caraïben zijn op een ‘non-recourse’-basis
afgesloten. Klantencontracten dienen als onderpand voor deze leningen. De duur
van de leningen (afgesloten in Antilliaanse gulden), is 3 tot 6 jaar met een
rentevoet van 9%. De Caribische groepsonderneming gebruikt langetermijnleningen om haar lokale investeringen locaal te financieren.

31 december
2008

Op lange termijn
Bankleningen

7,867

8,094

8

3,287

7,875
3,287

11,381
-

11,162

11,381

Bankvoorschotten in rekening-courant

2,251

2,173

Bankleningen (blanco leningen zonder zekerheidstelling)

3,243

3,508

Aandeelhoudersleningen

1,500

1,500

651

689

4

309

7,649

8,179

Financiële leaseverplichtingen
Geclassifieerd als deel van de verplichtingen die rechtsreeks betrekking hebben op vaste
activa geclassifieerd als aangehouden voor verkoop

Kortlopende leningen

Leningen op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
Financiële leaseverplichtingen
Geclassifieerd als deel van de verplichtingen die rechtsreeks betrekking hebben op vaste
activa geclassifieerd als aangehouden voor verkoop

149

-

7,798

8,179

De
Vennootschap
onderhandelt
momenteel
met
haar
belangrijkste
kredietverleners (inclusief aandeelhouderslening, voor een totaal van EUR 10
miljoen), met de bedoeling haar huidige leningen om te zetten in langlopende
schulden. De eerste indicaties over deze onderhandelingen lijken gunstig, en
zouden moeten resulteren in een uitstel van de eerste terugbetaling van de huidige
leningen naar september 2010. Tezelfdertijd worden de korte en lange termijn
leningen heronderhandelt, teneinde een spreiding over een langere periode te
verkrijgen.
Langlopende leningen
Tot 30 juni 2009, omvatten de langlopende bankleningen een lening van EUR 5.0
miljoen. Het gaat om een achtergestelde lening ten opzichte van de andere
bankschulden. De nominale rentevoet is 7% en terugbetalingen van EUR 1.0
miljoen per jaar starten vanaf 2010.
Het management van de Vennootschap onderhandelt momenteel opnieuw over
deze lening, zowel over de verlening van de grace period als de
terugbetalingperiode.
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In 2004 nam Zenitel NV een lening over van haar Deense dochtermaatschappij.
Deze lening betrof een bedrag van DKK 12 miljoen. Terugbetaling geschiedt om
de 3 maanden met een bedrag van 1.25% van het oorspronkelijk geleende
bedrag. De laatste terugbetaling zal geschieden op 30 september 2014. Het
openstaande bedrag per 30 juni 2008 bedraagt EUR 1,227. De rentevoet is gelijk
aan de rentevoet op de internationale interbank rentemarkten plus 3.75%.
De langlopende financiële leaseverplichtingen zijn hoofdzakelijk gerelateerd aan
de financiële leasing van het hoofdkantoor in Zellik (België) en werden
geclassificeerd als schulden verbonden met activa geclassificeerd als
aangehouden voor verkoop (zie Toelichting 4: Vaste activa beschikbaar voor
verkoop ).
Kortlopende leningen
De vlottende activa, aandelen van bepaalde dochterondernemingen en de
uiteindelijke opbrengsten van toekomstige desinvesteringen zijn als zekerheid
verpand voor de bankleningen.
Bankleningen zijn onderworpen aan bankconvenanten. Deze convenanten
verschillen van één kredietinstelling naar de andere. De convenanten van de
huidige bankleningen hebben betrekking op het ‘aangepaste’ eigen vermogen
(eigen vermogen minus immateriële activa) en op de kredietwaardigheid van de
Onderneming. Deze convenanten worden jaarlijks herzien op 31 december.
Daarnaast heeft ook 3D de verplichting ten opzichte van de bank om haar aandeel
binnen de Vennootschap constant te houden.
In december 2008 werd de Vennootschap een aandeelhouderslening toegestaan
van EUR 1.5 miljoen tot 30 september 2009. Zowel de huidige bankleningen als de
aandeelhouderslening hebben een interestvoet gelijkwaardig aan EURIBOR + 3%.
EUR 3.1 miljoen van de schulden, die waren opgenomen in de cijfers van 31
december 2009, werden overgedragen naar de koper naar aanleiding van de
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desinvesteringsprocessen. Anderzijds, werd EUR 2.6 miljoen aangewend van de
andere kredietlijnen om de herstructurering en reorganisatie van de Groep te
betalen. De Groep voert momenteel heronderhandelingen met betrekking tot haar
leningen. Tegelijkertijd zullen de convenanten aangepast worden.
De Noorse Groepsentiteiten hebben een kredietfaciliteit van NOK 25 miljoen. Deze
kredietfaciliteit biedt de mogelijkheid om te lenen tot 70% van de openstaande
klantenfacturen. Tegelijkertijd, is er een kredietlijn van maximum NOK 10 miljoen
beschikbaar, die de mogelijkheid biedt te lenen tot 25% van de voorraad. Per 30
juni 2009 was EUR 2 miljoen van deze kredietfaciliteit gebruikt, tegen EUR 1.7
miljoen per 31 december 2008.
De totale korte termijn kredietlijnen van de Vennootschap bedragen EUR 9.3
miljoen; waarvan de Vennootschap EUR 7 miljoen gebruikt, op basis van de status
van de openstaande klantenvorderingen (basis waarop geleend kan worden).
Daarnaast beschikt de Vennootschap ook over kredietlijnen voor bankgaranties bij
verschillende kredietinstellingen, voor een totaal van EUR 8.8 miljoen, waarvan
EUR 6.9 miljoen gebruikt is per 30 juni 2009. Als gevolg van de
desinvesteringsprocessen, bekwam Zenitel NV een schadeloosstelling voor de
totale garanties gerelateerd aan Zenitel Belgium NV, de activiteiten van Zenitel
Wireless France SA en Zenitel Netherlands BV. In totaal bedraagt dit EUR 6
miljoen, waarvan EUR 2.9 miljoen tegengegarandeerd werd.
De vlottende activa van de Groep zijn als zekerheid verpand voor bepaalde van
deze bankwaarborgen.

Toelichting 6: Desinvesteringen
Op 29 mei 2009 rondde de Groep succesvol de verkoop af van 85% van de
aandelen van de Belgische dochteronderneming, Zenitel Belgium NV, en van de
activiteiten van Zenitel Wireless France SA aan het Belgische Crescent NV. Deze
closing gebeurde volledig binnen het kader van de getekende overeenkomst van 3
april 2009. Zenitel Belgium NV en de activiteiten van Zenitel Wireless France SA
werden gedeconsolideerd vanaf 30 april 2009. De resultaten van Zenitel Belgium
NV en van de activiteiten van Zenitel Wireless France SA tot 30 april 2009 werden
als netto winst of verlies van beëindigde bedrijfsactiviteiten opgenomen in de
resultatenrekening.
Op 24 juni 2009 verkocht de Groep 100% van de aandelen van Confined Area
Solutions AB aan Wireless Holding ApS, een Deense onderneming
gespecialiseerd in analoge / digitale radiotechnologie. De resultaten van Confined
Area Solutions AB tot 30 juni 2009 werden in de resultatenrekening opgenomen
als netto winst of verlies van beëindigde bedrijfsactiviteiten.
Op 21 augustus 2009 sloot de Groep succesvol de verkoop af van 85% van de
aandelen van de Nederlandse entiteit, Zenitel Netherlands BV, aan Crescent NV.
Deze closing gebeurde binnen het kader van de getekende overeenkomst van 12
juli 2009. De resultaten van Zenitel Netherlands BV tot 30 juni 2009 werden in de
resultatenrekening opgenomen als netto winst of verlies van beëindigde
bedrijfsactiviteiten.

We verwijzen eveneens naar de sectie 1.6. Gebeurtenissen na balansdatum
gelinkt aan de lopende besprekingen met betrekking tot de schuldherschikkingen.
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De resultaten van deze gedesinvesteerde bedrijfsactiviteiten voor de eerste 6
maanden van 2008 werden ook afzonderlijk opgenomen als beëindigde
bedrijfsactiviteiten in de vergelijkende cijfers van de resultatenrekening van 2008.
Volgende tabel toont meer details over deze desinvesteringen:
Voor de zes maanden beëindigd op 30 juni
2008

In duizend Euro

In duizend Euro

Bedrijfswinst / (verlies) voor de periode
Winst / (verlies) bij afstoting

Voor de zes maanden beëindigd op 30 juni
2009
België en Frankrijk(1)
Zweden(2)
Nederland(3)
922
47
(793)

Bedrijfswinst / (verlies) voor de periode

Totaal

(649)

1,080

(828)

(602)

287

(651)

De operationele resultaten voor de relevante periode waren als volgt:
België en Frankrijk
5,597

1,149

4,303

11,049

Operationele kosten

(4,560)

(1,097)

(5,119)

(10,775)

(57)

(6)

23

(40)

0

0

0

0

(3,529)

(449)

(283)

(4,261)

Totaal
(4,261)

De operationele resultaten voor de relevante periode waren als volgt:
Bedrijfsopbrengsten

België en Frankrijk
7,974

Operationele kosten

(11,416)

Totaal

Winst / (verlies) voor belastingen

Winst / (verlies) voor belastingen

980

(793)

234

Belastingen (kost) / opbrengst

(58)

-

-

(58)

Winst / (verlies) na belastingen

922

47

(793)

176

Zweden

Nederland

Totaal

547

4,763

13,283

(951)

(5,054)

(17,420)

(1)

(44)

7

(38)

(3,443)

(449)

(283)

(4,175)

(86)

0

0

(86)

(3,529)

(449)

(283)

(4,261)

Belastingen (kost) / opbrengst
Winst / (verlies) na belastingen

47

Nederland(3)
(283)

Financiële kosten

Bedrijfsopbrengsten
Financiële kosten

Zweden(2)

176

(337)

Nederland

(449)

Winst / (verlies) bij afstoting

(1,259)

Zweden

België en Frankrijk(1)
(3,529)

Het netto actief op de datum van afstoting was als volgt:
Afgestoten netto actief
Toegekende goodwill
Winst / (verlies) bij afstoting
Netto vergoeding (inclusief advocatenkosten en additionele voorzieningen)
Advocatenkosten en additionele voorzieningen m.b.t. de transactie
Voldoen door cash en netto vergoeding bij afstoting

België en Frankrijk
3,281

Zweden

Nederland

Totaal

649

2,916

-

-

-

-

3,281

649

2,916

6,845
6,845

(1,259)

(649)

1,080

(828)

2,022

-

3,995

6,018

450

-

80

530

2,472

-

4,075

6,548

(1)
België en Frankrijk: verwijst naar Zenitel Belgium NV en de activiteiten van Zenitel WS France SA. De gepresenteerde cijfers voor de zes maanden beëindigd op 30 juni
2009 hebben betrekking op de periode van januari tot april 2009. De gepresenteerde cijfers voor de zes maanden beëindigd op 30 juni 2008 hebben betrekking op de periode
van januari 2008 tot juni 2008.
(2)

Zweden: verwijst naar Confined Area Solutions AB (voorheen Zenitel Radioteknik AB). De gepresenteerde cijfers voor de zes maanden beëindigd op 30 juni 2009 hebben
betrekking op de periode van januari tot juni 2009. De gepresenteerde cijfers voor de zes maanden beëindigd op 30 juni 2008 hebben betrekking op de periode van januari
2008 tot juni 2008.

(3)

Nederland: verwijst naar Zenitel Netherlands BV. De gepresenteerde cijfers voor de zes maanden beëindigd op 30 juni 2009 hebben betrekking op de periode van januari
tot juni 2009. De gepresenteerde cijfers voor de zes maanden beëindigd op 30 juni 2008 hebben betrekking op de periode van januari 2008 tot juni 2008.
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Als gevolg van de verkoop van Zenitel Belgium NV en de activiteiten van Zenitel
Wireless France SA, heeft de Groep op heden nog een schuld van EUR 1.9
miljoen ten opzichte van deze entiteiten, en dit als compensatie van de
herstructureringskost. Deze schuld is opgenomen in de regel ‘Handels- & overige
schulden’ op de balans.

Zenitel NV

15

Toelichting 7: Segment informatie
In duizend Euro

Segmentopbrengsten

Voor de 6 maanden beëindigd op 30 juni

2009

System Integration - voortgezette bedrijfsactiviteiten

2008

Recurrente EBITDA(1)
2009

2008

Segmentresultaat (2)

Eénmalige gebeurtenissen
2009

2008

2009

2008

4,826

3,283

(11)

(654)

(522)

(306)

(641)

(1,017)

9,900
14,726

12,737
16,020

(1,194)
(1,205)

(1,723)
(2,378)

1,481
959

(1,845)
(2,152)

222
(420)

(3,733)
(4,749)

Networks - voortgezette bedrijfsactiviteiten

2,171

1,945

265

(247)

(12)

-

(670)

(911)

Networks - beëindigde bedrijfsactiviteiten
Networks

2,171

1,945

265

(247)

(12)

-

(670)

(911)

26,516

27,240

2,520

1,852

(5)

258

1,987

1,661

1,149

547

77

(376)

-

-

53

(405)
1,257

System Integration - beëindigde bedrijfsactiviteiten
System Integration

SCS - voortgezette bedrijfsactiviteiten
SCS - beëindigde bedrijfsactiviteiten
Secure Communication Systems (SCS)

27,665

27,787

2,597

1,477

(5)

258

2,040

Totaal - voortgezette bedrijfsactiviteiten

33,513

32,469

2,774

951

(538)

(49)

676

(267)

Totaal - beëindigde bedrijfsactiviteiten
Alle Segmenten

11,049
44,562

13,283
45,752

(1,117)
1,657

(2,099)
(1,148)

1,481
943

(1,845)
(1,894)

274
951

(4,137)
(4,404)

Niet gealloceerde recurrente operationiële kosten excl. afschrijvingen

(715)

(1,251)

Niet gealloceerde afschrijvingen
Bijzondere waardeverminderingverliezen op gebouw
geclassificeerd als aangehouden voor verkoop

(142)

(211)

Niet geallocaeerde éénmalige gebeurtenissen
Niet gealloceerde operationele kosten - voortgezette bedrijsactiviteiten

(1,130)

-

(981)

(64)

(2,968)

(1,526)

(828)

-

Bedrijfswinst / (verlies) - voortgezette bedrijfsactiviteiten

(2,292)

(1,793)

Bedrijfswinst / (verlies) - beëindigde bedrijfsactiviteiten
Totaal bedrijfswinst / (verlies) - EBIT

(553)
(2,845)

(4,137)
(5,930)

Financiële resultaten - voortgezette bedrijfsactiviteiten

(1,445)

(1,113)

Winst / (verlies) bij de verkoop van Groepsmaatschappijen

Financiële resultaten - beëindigde bedrijfsactiviteiten
Totaal financiële resultaten
Income tax expense - voortgezette bedrijfsactiviteiten
Income tax expense - beëindigde bedrijfsactiviteiten
Total income tax expenses

(40)

(38)

(1,485)

(1,151)

(1)

(86)

(58)
(59)

(86)
(172)

Winst / (verlies) van de periode - voortgezette bedrijfsactiviteiten

(3,738)

(2,991)

Winst / (verlies) van de periode - beëindigde bedrijfsactiviteiten
Totaal winst / (verlies) van de periode

(651)
(4,388)

(4,260)
(7,251)

De managementstructuur en rapportering van de Vennootschap zijn
georganiseerd per segment met elk een focus op één van de productlijnen. Zenitel
NV/SA heeft daarom de volgende segmenten verwerkt in haar gesegmenteerde
rapportering: Secure Communication Systems, Networks en System Integration.
De inkomsten zijn binnen elk segment toegekend op basis van de voornaamste
business focus van elke legale entiteit van de Zenitel Groep.
System Integration (België, Denemarken, Frankrijk, Nederland) focust voornamelijk
op de levering van derdepartij producten en ‘turn-key’ projecten, zowel nationaal
als internationaal, en de hieraan gerelateerde diensten. De opbrengsten van
Zenitel Belgium NV, van de activiteiten van Zenitel Wireless France SA en van
Zenitel Netherlands BV werden in de tabel per segment beschreven als
beëindigde bedrijfsactiviteiten.
Networks (België en Nederland (MCCN) en de Caraïben (ChuChubi) focust op de
levering van airtime en andere netwerkdiensten voor professionele radiogebruikers
voor kritische communicatie doeleinden.
Secure Communication Systems (Azië, Frankrijk, Nordics, Italië en USA) is sterk in
intercomproducten, zowel voor de on-shore- als voor de marinemarkt. Confined
Area Solutions AB maakt deel uit van de Secure Communications Division. Deze
cijfers werden apart verwerkt als beëindigde bedrijfsactiviteiten.

(1)

Recurrente EBITDA: bedrijfsresultaat voor interesten,belastingen, afschrijvingen, bijzondere waardeverminderingen en éénmalige gebeurtenissen - Deze term is niet gedefinieerd in algemeen
aanvaarde accounting principes.
(2)

In bovenstaande tabel, bevat het Segmentresultaat het operationele resultaat voor interesten en belastingen , inclusief de éénmalige gebeurtenissen en exclusief winsten of verliezen ten
gevolge van de deconsolidatie van Groepsmaatschappijen.

De hiernaast gepresenteerde opbrengst omvat opbrengsten van externe klanten.
De verkopen tussen segmenten bedragen EUR 1,492 (2008: EUR 1,949).
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Toelichting 8: Voorzieningen en reorganisatie
In duizend Euro

Per 1 januari 2009

Pensioenverplichtingen

Reorganisatie

Technische
garanties

Overige

Totaal

3,938

4,905

754

2,446

12,043

633

1,201

165

258

2,258

(416)

(1,016)

0

(24)

(1,456)

Toevoegingen aan voorzieningen
Bestedingen
Terugname van voorzieningen
Deconsolidatie
Koersverschillen

0

(810)

(59)

(5)

(874)

(283)

(1,249)

(292)

(792)

(2,616)

47

18

1

0

65

Per 30 juni 2009

2,012
5,930

(2,024)
1,025

1
569

12
1,896

1
9,420

op lange termijn

5,709

0

0

231

5,940

op korte termijn

221

1,025

569

1,665

3,480

Transfer

Pensioenen
De actuariële assumpties die gebruikt zijn voor de evaluatie van de
pensioenvoorzieningen zijn dezelfde als per 31 december 2008. De berekening
van de pensioenverplichtingen is gebaseerd op aanbevelingen van onafhankelijke
actuarissen.
De sterke toename in de pensioenvoorzieningen kan worden uitgelegd door een
belangrijke overdracht van de voorzieningen voor de herstructurering naar de
pensioenvoorzieningen. Een belangrijk deel van de reorganisatieplannen die
werden aangekondigd in 2008 (voornamelijk in de System Integration divisie)
werden geconcretiseerd in brugpensioenregelingen.
De Group behield ook een groot deel aan pensioenverplichtingen betreffende
reorganisaties die gepaard ging met het afstoten van Zenitel Belgium NV en de
activiteiten van Zenitel Wireless France SA.
Reorganisatie
In 2009 zette de Groep haar herstructurering verder door in lijn met de eerder
aangekondigde strategie. Een groot deel van de voorzieningen voor de
herstructurering werden overgedragen naar de pensioenvoorzieningen, zoals
hierboven
aangegeven.
Verdere
herstructureringsvoorzieningen
werden
opgenomen in 2009, hoofdzakelijk betreffende de reorganisatie van het
hoofdkwarties van de Groep in Zellik (België).

Overige
De overige voorzieningen dekken voornamelijk de risico’s met betrekking tot
gegeven representaties en garanties, klachten op leveringen, mogelijke verliezen
op projecten, site herstellingen, boetes, jubileumpremies of wettelijke vorderingen.
Toelichting 9: Goodwill
Goodwill bedraagt EUR 3.7 miljoen per 30 juni 2009, vergeleken met EUR 3.5
miljoen per 31 december 2008. Er werd geen bijkomende bijzondere
waardevermindering in rekening gebracht in het eerste semester 2009. De
wijziging van het saldo van de goodwill tussen 31 december 2008 en 30 juni 2009
is toe te schrijven aan wisselkoersverschillen. Per 31 december 2009 vindt er een
nieuwe bijzondere waardeverminderingsanalyse plaats. Goodwill is enkel
verbonden aan het Secure Communication Systems segment.
Toelichting 10: Bijzondere waardevermindering van materiële vaste activa
Als gevolg van de classificatie van het vastgoed van de onderneming, als zijnde
activa beschikbaar voor verkoop, werd een verlies door bijzondere
waardevermindering opgenomen van EUR 1.13 miljoen.
De resterende materiële vaste activa betreffen grotendeels de uitgevoerde
investeringen in het netwerk, enerzijds in de Caraïben (EUR 4.4 miljoen) en
anderzijds in België en Nederland (EUR 4.0 miljoen).
Gezien de strategie van de onderneming om zich verder toe te spitsen op de
Secure Communication Systems activiteit, is het niet uitgesloten dat voor deze
activa nog verliezen door bijzondere waardevermindering zouden worden geboekt
per 31 december 2009, ofwel indien zich verdere desinvesteringen zouden
voordoen in de komende maanden, ofwel op basis van de gebruikswaarde.

Technische waarborgen
De gebruikte veronderstellingen voor de evaluatie van de garantievoorziening per
30 juni 2009 zijn dezelfde als diegene die werden opgenomen in de Jaarrekening.
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Toelichting 11: Voorwaardelijke verplichtingen
De onderneming moet nog één oud project afronden waarvoor een netto actief van
EUR 1.1 miljoen werd geregistreerd. Na heronderhandelingen eind 2007 was de
onderneming in staat dit project opnieuw op te starten, en levert zij momenteel de
diensten zoals overeengekomen. De onderneming is dan ook van mening dat zij
dit project kan afwerken en dat de huidige voorziening voldoende zal zijn.
Andere voorzieningen werden op de balans voorzien gebaseerd op de huidige
situatie van de verschillende dossiers, om de risico’s te dekken die verbonden zijn
aan deze geschillen.
Toelichting 12: Betrokken partijen
De betrokken partijen van de Vennootschap bestaan voornamelijk uit de
aandeelhouders die de bevoegdheid hebben om belangrijke invloed of controle uit
te oefenen.
De Vennootschap heeft een aandeelhouderslening van EUR 1.5 miljoen bij 3D.
Deze aandeelhouderslening heeft een interestvoet van EURIBOR + 3%, die
identiek is aan de interest op de korte termijn leningen, die werden verkregen van
de bank van de Vennootschap. Voor deze aandeelhouderslening werd in februari
2009 Artikel 524 van de Vennootschappenwet toegepast.

Deze pagina werd opzettelijk blanco gehouden

Betreffende de verkoop van (i) 85% van de aandelen van Zenitel Belgium NV en
de activiteiten van Zenitel Wireless France SA, en (ii) betreffende de verkoop van
85% van de aandelen van Zenitel Netherlands BV, beiden aan Crescent NV – een
groep investeerders rond één van de bestuurders van de Vennootschap – werd
Artikel 523 van de Vennootschappenwet toegepast.
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3. RISICOFACTOREN
Algemeen
De kernactiviteiten van Zenitel bestaan uit het verstrekken van geïntegreerde
oplossingen en diensten voor de professionele markt, waar snelle, betrouwbare en
veilige communicatie doorslaggevend is. De rentabiliteit en het risicoprofiel van de
onderneming worden hoofdzakelijk bepaald door een aantal factoren, waarvan de
belangrijkste hieronder worden beschreven. Deze elementen scheppen
onzekerheid over de evolutie die de waarde van de Zenitel-aandelen gaan kennen.
Bijkomende risico’s en onzekerheden, die momenteel voor Zenitel onbekend zijn
of die de onderneming irrelevant acht, kunnen de activiteiten van de onderneming
eveneens benadelen of een negatieve invloed hebben op de kasstromen, winstgevendheid, financiële toestand, de mogelijkheid om de continuïteitsassumptie te
handhaven en de prijs van de Zenitel-aandelen.

overeenkomsten met apparatuurleveranciers en vooral door de inschatting van de
risico’s op basis van de ervaring en technische kennis waarover Zenitel beschikt.
Er bestaat geen zekerheid van Zenitel er altijd in zal slagen de aan projecten
verbonden risico’s nauwkeurig in te schatten en adequaat te beheersen.
Tegelijkertijd is er geen zekerheid dat Zenitel altijd voldoende garanties van
kredietinstellingen zal krijgen, om de garanties te dekken die door de klant
gevraagd zijn. Dit kan leiden tot verlies van klanten en inkomsten.

Financiële situatie
De bedrijfsresultaten van Zenitel, exclusief buitengewone posten, zijn de voorbije
jaren negatief geweest, en dit heeft geleid tot een daling van de solvabiliteit en de
kasmiddelen. Aanhoudende focus op winstgevende activiteiten, inspanningen om
de verschillende dochterondernemingen beter af te stemmen op hun marktgrootte
en –aandeel, en de invoering van aangepaste procedures moeten verder zorgen
voor een verlaging van de risico’s die aan de verschillende activiteiten verbonden
zijn. De assumptie van continuïteit kan enkel gehandhaafd blijven in de mate dat
de Groep haar financiële, technische en commerciële doelstellingen, zoals
voorzien in het business plan van de Groep, kan realiseren en toegang blijft
hebben tot korte- en middellange termijn financiering, toegestaan door de
belangrijkste schuldeisers van de Groep.
Projectrisico’s en toegekende waarborgen
Op de markt van de Systeemintegratie worden van Zenitel vaak waarborgen
gevraagd inzake prestaties, radiodekking en looptijd van projecten, dit vooral
vanwege klanten in de overheidssector. Indien deze projecten door dochter
ondernemingen worden uitgevoerd, wordt Zenitel NV/SA vaak gevraagd borg te
staan voor deze dochterondernemingen. De daaraan verbonden risico’s worden
deels gedekt door onderhandelingen met de klant, door ‘back-to-back’-
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4. VERKLARING VAN JUISTE WEERGAVE DOOR HET MANAGEMENT VAN
DE ONDERNEMING

5. VERSLAG VAN HET BEPERKTE NAZICHT VAN DE GECONSOLIDEERDE
HALFJAAR CIJFERS VOOR DE ZES MAANDEN EINDIGEND OP 30 JUNI 2009

Wij, ondergetekenden, Eugeen Beckers (vertegenwoordigd door Beckers
Consulting BVBA), CEO van Zenitel NV, en Rika Coppens, CFO, verklaren dat:

Aan de raad van bestuur

• De gecondenseerde tussentijdse financiële rekeningen zijn opgemaakt
volgens de gangbare boekhoudstandaard van de Interim Financial
Statements (IAS 34), dat deze een juist en duidelijk overzicht geven van
de activa, financiële positie en verlies en winst van de uitgever en de
ondernemingen binnen deze consolidatie.
• De halfjaarlijkse managementdiscussie en analyse een duidelijk
overzicht geven van de belangrijke gebeurtenissen en voornaamste
transacties tussen gecontracteerde partijen die zich hebben voorgedaan
tijdens de eerste zes maanden van het financieel jaar, en hun impact op
de geconsolideerde financiële rekeningen, en een beschrijving van de
voornaamste risico’s en onzekerheden voor de komende maanden van het
financieel jaar.
Beckers Consulting BVBA
Eugeen Beckers
CEO
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Rika Coppens
CFO

Wij hebben een beperkt nazicht uitgevoerd van de bijgevoegde geconsolideerde
verkorte balans, verkort overzicht van het totaalresultaat, verkort
kasstroomoverzicht, verkort mutatieoverzicht van het eigen vermogen en
selectieve toelichtingen 1 tot 12 (gezamenlijk de “tussentijdse financiële
informatie”) van Zenitel NV (“de vennootschap”) en haar dochterondernemingen
(samen “de Groep”) voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2009.
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en het getrouw beeld
van deze tussentijdse financiële informatie. Onze verantwoordelijkheid is een
oordeel uit te brengen op deze tussentijdse financiële informatie op basis van ons
beperkte nazicht.
De tussentijdse financiële informatie is opgesteld in overeenstemming met de
International Accounting Standard IAS 34, “Tussentijdse financiële verslaggeving”
zoals aanvaard door de EU.
Ons beperkte nazicht van de tussentijdse financiële informatie werd verricht
overeenkomstig de in België geldende controleaanbevelingen i.v.m. het beperkte
nazicht zoals uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Een
beperkt nazicht bestaat voornamelijk uit de bespreking van de financiële informatie
met het management en analytisch onderzoek en andere ontledingen van de
tussentijdse financiële informatie en onderliggende financiële data. Een beperkt
nazicht is minder diepgaand dan een volkomen controle van de geconsolideerde
jaarrekening in overeenstemming met de algemeen aanvaarde controlenormen
i.v.m. de geconsolideerde jaarrekening zoals uitgevaardigd door Instituut van de
Bedrijfsrevisoren. Dienovereenkomstig verstrekken wij geen controleverslag.
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De tussentijdse financiële informatie van een aantal belangrijke vennootschappen
begrepen in de consolidatiekring waarvan het balanstotaal 21.042 (000) EUR en
de winst 163 (000) EUR bedragen, werden onderworpen aan een beperkt nazicht
door andere revisoren. Onze verklaring over de hierbij gevoegde tussentijdse
financiële informatie, voor zover die betrekking heeft op de bedragen die verband
houden met deze vennootschappen, is enkel gesteund op de verslagen van deze
andere revisoren.

Wij vestigen uw aandacht op een project in Algerije (note 11), waarvan de
uitvoering werd hervat sinds september 2008. De totale netto uitstaande vordering,
na aangelegde provisie, bedraagt 1.135 (000) EUR op 30 juni 2009. De raad van
bestuur is van oordeel dat, rekening houdend met de huidige toestand en
doorstart, de aangelegde provisie voldoende is.

25 augustus 2009
De rubriek materiële vaste activa bevat activa ten bedrage van EUR 4.020 (000)
gerelateerd aan het segment Netwerken in België en Nederland. Gezien de
strategie om verder te focussen op de SCS business en de mogelijke toekomstige
desinvesteringplannen (zie note 10), meent de Raad van Bestuur dat bijkomende
waardeverminderingen op bovenstaande activa in België en Nederland niet
uitgesloten zijn op 31 december 2009. In de huidige omstandigheden, kunnen wij
ons, rekening houdende met de ongunstige resultaatsevolutie in het segment
Netwerken in België en Nederland, momenteel niet uitspreken over het feit dat de
toekomstige rentabiliteit of toekomstige realisatiewaarde voldoende zal zijn om de
activa in dit segment te onderbouwen.

De Commissaris

DELOITTE Bedrijfsrevisoren
BV o.v.v.e. CVBA
Vertegenwoordigd door William Blomme

Rekening houdend met de aanzienlijke onzekerheid zoals hierboven omschreven,
kunnen wij geen oordeel geven omtrent het feit of de tussentijdse financiële
informatie voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2009 is opgesteld
overeenkomstig IAS 34, “Tussentijdse financiële verslaggeving”, zoals aanvaard
door de EU.
Wij vestigen de aandacht op het geconsolideerde tussentijds jaarverslag waarin de
raad van bestuur (sectie 1.7.2 en 1.8) de toepassing van de waarderingsregels in
de veronderstelling van continuïteit verantwoordt. De raad van bestuur evalueerde
en bevestigde, rekening houdend met de huidige hernegotiatie met de
belangrijkste kredietverstrekkers, de veronderstelling van continuïteit.
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