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2018 SUCCESVOL JAAR VOOR DE DGB GROUP; PUBLICATIE JAARVERSLAG UITGESTELD
De DGB Group heeft het jaar 2018 succesvol afgerond. Wij zijn trots om te vermelden dat de begroting
voor 2018, die eind 2017 is gepresenteerd aan de aandeelhouders is gerealiseerd. De
bedrijfsresultaten voor afschrijvingen (EBITDA) is gestegen met € 1,843 miljoen tot € 1,669 miljoen in
2018. De bruto omzet inclusief energiebelastingen is uitgekomen op € 27,654 miljoen en de netto
omzet is uitgekomen op € 15,574 miljoen. De bruto marge is € 5,984 miljoen. Uiteindelijk is de
nettowinst ten opzichte van 2017 gestegen met € 1,328 miljoen tot € 0,433 miljoen. Daarnaast is de
kasstroom uit bedrijfsactiviteiten toegenomen tot € 1,460 miljoen en de netto kasstroom uit
operationele activiteiten is toegenomen tot € 1,101 miljoen.
Naast de financiële successen heeft 2018 voor de DGB Group in het teken gestaan van de integratie
van de in 2017 overgenomen bedrijven. Wij zijn verheugd te vermelden dat deze integratie succesvol
is geweest. Door de organisatiestructuur toekomstbestendig te maken, hebben wij in 2018 verder
kunnen focussen op innovatie op het gebied van softwareontwikkeling. 2018 heeft de DGB Group
klaargestoomd voor verdere groei en wij zien de toekomst met veel vertrouwen tegemoet.
DGB Group had graag vandaag de jaarcijfers gepubliceerd, echter heeft de controlerend accountant
accon avm vandaag medegedeeld haar werkzaamheden nog niet te hebben afgerond. Door deze
mededeling van accon avm wordt de publicatie van de jaarcijfers uitgesteld, zodat over zeven dagen
tot publicatie gekomen kan worden. De raad van bestuur betreurt de gang van zaken, zeker omdat het
team van DGB Group zich volledig heeft ingespannen om uitstel van publicatie te voorkomen.
Over DGB Group
DGB Group is genoteerd aan Euronext, handelend onder de naam ‘DGB’. De vennootschap heeft als
visie om de algehele dierhouderij en aanverwante sectoren gebruik te laten maken van de
gespecialiseerde software en overige diensten van de DGB Group. De vennootschap zal de belangen
van de aandeelhouders beschermen en faciliterend werken wanneer het gaat om het effectueren en
waarborgen van de groeiambities.
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Disclaimer
Dit persbericht bevat geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of
inschrijven op aandelen DGB Group N.V. en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten.

De in dit persbericht weergegeven cijfers hebben betrekking op de voorlopige cijfers die zijn gebaseerd op de concept
jaarrekening 2018. De jaarrekeningcontrole is door accon avm nog niet afgerond. De verwachting is dat het jaarverslag en de
jaarrekening (voorzien van de accountantsverklaring) binnen zeven dagen kunnen worden gepubliceerd.
Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat verklaringen die opgevat kunnen worden als toekomstgerichte uitspraken, onder meer ten aanzien van
de financiële positie van de DGB Group, de door haar behaalde resultaten en de door haar gedreven onderneming(en).
Verklaringen over de toekomst zijn alle verklaringen die geen betrekking hebben op historische feiten. Deze verklaringen zijn
gebaseerd op informatie die momenteel voorhanden is en op prognoses en schattingen van het management van de DGB
Group. Hoewel de DGB Group van mening is dat deze verklaringen gebaseerd zijn op redelijke veronderstellingen, kan zij niet
garanderen dat de uiteindelijk te behalen resultaten niet wezenlijk afwijken van de verklaringen die opgevat kunnen worden
als toekomstgerichte uitspraken. Factoren die tot verschillen in de huidige verwachtingen kunnen leiden, of daaraan kunnen
bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, regelgeving,
schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, concurrentieverhoudingen en
algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op
enige toekomstgerichte uitspraak of de daadwerkelijke resultaten van DGB Group, worden besproken in het jaarverslag. De
toekomstgerichte uitspraken in dit document betreffen uitsluitend uitspraken vanaf de datum van dit document. Behoudens
enige wettelijke verplichting daartoe aanvaardt de DGB Group geen enkele verplichting tot of verantwoordelijkheid voor het
bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit document zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met
nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

