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DOCDATA N.V. maakt halfjaarcijfers 2017 bekend

Directie en Raad van Commissarissen van DOCDATA N.V. (“de Vennootschap”) hebben de
halfjaarcijfers 2017 van de Vennootschap vastgesteld respectievelijk goedgekeurd. Middels dit
persbericht wordt het tussentijds bericht over het eerste halfjaar 2017 gepubliceerd, dat de verkorte
tussentijdse financiële informatie over het halfjaar geëindigd op 30 juni 2017 weergeeft.

Het tussentijds bericht van DOCDATA N.V. over het eerste halfjaar 2017 is bijgevoegd.

-----------------------------------------.

Rotterdam, Nederland, 13 juli 2017
Verdere informatie:
Corporate website:

DOCDATA N.V., G.J. van Lookeren Campagne, Tel. 010 3074619
www.docdatanv.com
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Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V.
Het nettoresultaat van DOCDATA N.V. over het eerste halfjaar 2017 komt uit op een verlies
van € 202 duizend. Hierin zitten voor € 120 duizend eenmalige kosten.
Belangrijkste financiële aspecten van het eerste halfjaar 2017
De belangrijkste financiële resultaten die door DOCDATA N.V. zijn gerealiseerd in het eerste halfjaar 2017,
alsmede de financiële positie per 30 juni 2017, kunnen als volgt worden samengevat:


Per 1 juni 2017, zijn door The Internet of Cars V.O.F. (TIOC) de Ease2 activiteiten ingebracht in de
Vennootschap tegen:
o de uitgifte van 699.999 nieuwe aandelen in het kapitaal van de Vennootschap tegen een koers
van EUR 0,45 per aandeel (oftewel een totale stortingsplicht van € 315 duizend ) Het belang
van TIOC in DOCDATA is daardoor gestegen van 52,10% tot 56,46%; Het geplaatst kapitaal
van de Vennootschap is gestegen van 7.000.000 gewone aandelen naar 7.699.999 gewone
aandelen.
o een door TIOC aan de Vennootschap verstrekte Achtergestelde Lening zoals gedefinieerd in
de Aandeelhouderscirculaire. De waarde toegekend aan de Ease2 activiteiten bedraagt € 856
duizend. Daarnaast is zoals overeengekomen, door TIOC een bedrag van € 300 duizend aan
DOCDATA als geldlening ter beschikking gesteld, zodat het totaal van de Achtergestelde Lening
bedraagt € 841 duizend.



Op 30 juni zijn opgericht als dochtervennootschappen Ease2pay B.V. en Ease2platform B.V..



Het bedrijfsresultaat voor financieringsresultaat (EBIT) over het eerste halfjaar van 2017 is uitgekomen
op een verlies van € 202 duizend. Hierin zijn opgenomen personeelskosten (€105 duizend), advies- en
consultancy kosten (€ 64 duizend) en overige beheerskosten (€ 33 duizend). In het eerste halfjaar zijn
hier voor € 120 duizend eenmalige kosten begrepen, voortkomend uit de inbreng van de Ease2
activiteiten. Aangezien de Vennootschap gedurende het eerste halfjaar 2017 geen netto
financieringsresultaat heeft (financieringsbaten en financieringslasten gelijk aan nihil) en evenmin
winstbelastingen zijn verantwoord over het verlies over het eerste halfjaar 2017, is het nettoverlies over
het eerste kwartaal 2017 eveneens uitgekomen op € 202 duizend en daarmee dus gelijk aan het
bedrijfsresultaat voor financieringsresultaat (EBIT);



Op de balans is per 30 juni het immateriële actief Ease2 platform geactiveerd voor € 877 duizend. Onder
de vlottende activa zijn opgenomen te vorderen omzetbelasting (€ 9 duizend), overige vorderingen en
vooruitbetaalde kosten (€ 5 duizend) en banktegoed € 722 duizend. Onder de langlopende verplichting
is de achtergestelde lening opgenomen voor € 841 duizend. De kortlopende verplichtingen, voor overige
schulden en overlopende passiva, bedragen in totaal € 90 duizend. Het eigen vermogen bedraagt € 692
duizend per 30 juni 2017 en is ten opzichte van het eigen vermogen van € 579 duizend per 31 december
2016 per saldo gestegen met € 113 duizend, als gevolg van de uitgifte 699.999 nieuwe aandelen (€ 315
duizend) en het nettoverlies (€ 202 duizend) over het eerste halfjaar 2017.
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Stand van zaken liquide middelen op 30 juni 2017
De Vennootschap beschikt per 30 juni 2017 over € 722 duizend aan liquide middelen (€ 597 duizend per 31
december 2016).

Accountantscontrole
De in dit halfjaarbericht en de bijlage opgenomen cijferopstellingen zijn niet gecontroleerd door de externe
accountant PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (‘PwC’). Voor de inbreng van de Ease2 activiteiten heeft
PwC een inbrengverklaring verstrekt.

Bijlage met verkorte financiële informatie halfjaar 2017
Voor een gedetailleerde behandeling van de cijfers over het eerste halfjaar 2017 wordt verwezen naar de bijlage
met verkorte tussentijdse financiële informatie.
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Verkorte financiële informatie halfjaar 2017
1.

Geconsolideerde verkorte balans

Balans vóór resultaatbestemming
30 juni
2017

31 december
2016

€

€

887

-

14
722
736

22
597
619

1.623

619

770
999
(875)
(202)
692

700
754
70
(945)
579

Achtergestelde lening

841

-

Totaal langlopende verplichten

841

Handelsschulden en overige te betalen posten
Totaal kortlopende verplichtingen

90
90

40
40

931

40

1623

619

(in duizenden)

Immateriële vaste activa
Activa
Handels- en overige vorderingen
Geldmiddelen en kasequivalenten
Totaal vlottende activa
Totaal activa
Eigen Vermogen
Geplaatst kapitaal
Agio
Overige reserves
Ingehouden winsten
Onverdeeld resultaat over de periode
Totaal eigen vermogen
Verplichtingen

Totaal verplichtingen
Totaal eigen vermogen en verplichtingen
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2.

Geconsolideerde verkorte winst- en verliesrekening

Referentie

(in duizenden, met uitzondering van percentages
en het resultaat per aandeel)

Beheerskosten

6.7

Halfjaar geëindigd Halfjaar geëindigd
op 30 juni 2017
op 30 juni 2016
€
€

(202)

(781)

(202)

(781)

0

30
30

(202)

(751)

-

(268)

(202)

(1019)

-

250

Resultaat over de periode

(202)

(769)

Toe te rekenen aan aandeelhouders van de vennootschap

(202)

(769)

Resultaat per aandeel

(0,03)

(0,12)

Bedrijfsresultaat voor financieringsbaten en -lasten
Financieringsbaten
Financieringslasten
Netto financieringsresultaat
Resultaat voor belastingen
Winstbelastingen
Resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten
Resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten
(na belastingen)
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3.

Geconsolideerd verkorte overzicht van wijzigingen in het eigen vermogen

De wijzigingen over 2016 in het ‘Geconsolideerd verkorte overzicht van wijzigingen in het eigen vermogen’
hebben betrekking op het volledige boekjaar 2016.

Geplaatst
kapitaal

Agio

Ingehouden
winsten

Onverdeelde
winst

Totaal eigen
vermogen

€

€

€

€

€

700

2.854

(127.942)

129.412

5.024

-

-

(945)
(945)

(945)
(945)

-

(2.100)
(2.100)

129.412 (129.412)
(1.400)
128.012 (129.412)

(3.500)
(3.500)

Stand per 31 december 2016

700

754

70

2017
Stand per 1 januari 2017

700

754

70

(945)

579

-

-

-

(202)
(202)

(202)
(202)

70
-

245
245

(945)
(945)

945
(202)

315
113

770

999

(875)

(202)

692

(in duizenden)

2016
Stand per 1 januari 2016
Totaal gerealiseerde en
niet-gerealiseerde resultaten
over de periode
Resultaat over de periode
Transacties met eigenaars, rechtstreeks
verwerkt in het eigen vermogen
Resultaatbestemming
Interim-uitkering

Totaal gerealiseerde en
niet-gerealiseerde resultaten
over de periode
Resultaat over de periode
Transacties met eigenaars, rechtstreeks
verwerkt in het eigen vermogen
Resultaat bestemming
Inbreng Activa Ease2
Stand per 30 juni 2017
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6.

Toelichting op de financiële informatie halfjaar 2017

6.1

Verkorte tussentijdse financiële informatie

Dit halfjaar bericht bevat niet alle informatie die is vereist voor een volledige jaarrekening en dient in combinatie
met de jaarrekening 2016 van DOCDATA N.V. te worden gelezen.
6.2

Vennootschap

DOCDATA N.V. (hierna ‘DOCDATA’ of ‘de Vennootschap’) is een vennootschap statutair gevestigd in
Rotterdam, Nederland.
6.3

Belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving

Met ingang van boekjaar 2016 is voor de vennootschappelijke jaarrekening van DOCDATA N.V. gekozen voor
opstelling in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 BW2 en de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving. Een overzicht van de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaggeving, zoals
toegepast door de Vennootschap bij het opstellen van de vennootschappelijke jaarrekening over het boekjaar
geëindigd op 31 december 2016, zijn opgenomen in het Jaarverslag 2016 van DOCDATA N.V..
6.4

Schattingen

De opstelling van tussentijdse berichten vereist oordeelsvorming door de directie, die schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen voor financiële verslaggeving
en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en de omvang van baten en lasten. De werkelijke
uitkomsten kunnen van deze schattingen afwijken. Tenzij anders wordt vermeld, zijn bij het opstellen van dit
halfjaar bericht de gebruikte belangrijke, door de directie gevormde oordelen bij de toepassing van de
grondslagen voor financiële verslaggeving van de Vennootschap en de gebruikte belangrijkste
schattingsbronnen gelijk aan de oordelen en bronnen die zijn toegepast bij het opstellen van de geconsolideerde
jaarrekening over het boekjaar 2016.
6.5

Risico

De door de onderneming onderkende risico’s en bijbehorende beheersmaatregelen wijken niet significant af van
hetgeen daarover in het Jaarverslag 2016 van DOCDATA N.V. is vermeld.
6.6

Geldmiddelen en kasequivalenten

De ter vrije beschikking staande geldmiddelen en kasequivalenten per 30 juni 2017 worden aangehouden door
de Vennootschap op een bankrekening bij de ABAMRO Bank N.V. in Amsterdam, vrij van enige bezwaring.
6.7

Beheerskosten

De totale beheerskosten van de Vennootschap bedragen € 202 duizend voor het halfjaar geëindigd op 30 juni
2017. Hierin zijn opgenomen personeelskosten (€ 105 duizend), advies- en consultancy kosten (€ 64 duizend)
en overige beheerskosten (€ 33 duizend). Hierin zijn € 120 duizend eenmalige kosten begrepen, voortkomend
uit de inbreng van de Ease2 activiteiten.
6.8

Bestuurdersverklaring

Naar de mening van de directie, bevat dit halfjaar bericht alle informatie die noodzakelijk is voor een getrouwe
weergave van de financiële positie, het bedrijfsresultaat en de kasstromen in de betreffende
verslaggevingsperiode. Het tussentijds bedrijfsresultaat over het halfjaar geëindigd op 30 juni 2017 geeft geen
indicatie van het resultaat voor het volledige boekjaar 2017, eindigend op 31 december 2017.
Rotterdam, 13 juli 2017
De Directie van DOCDATA N.V.
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