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Persbericht 

DGB Group publiceert halfjaarverslag 2020 

 

DGB Group N.V. (“DGB”) publiceert haar halfjaarcijfers over 2020. DGB heeft           

over het eerste halfjaar van 2020 een positieve EBITDA behaald van €1.470.000. 

De fase van de inhaalslag in financiële publicaties is hiermee afgerond, zo laat het bestuur               

van DGB weten. Ten aanzien van deze publicatie dient opgemerkt te worden dat gezien de               

ontwikkelingen in de tweede helft van 2020, vele onderdelen van onderhavig halfjaarverslag            

thans niet meer representatief voor de onderneming, niet meer actueel en/of niet meer             

relevant. 

Operationele resultaten 

DGB Group heeft het eerste halfjaar van 2020 succesvol afgerond en de positieve             

operationele resultaten van 2019 gecontinueerd. In het segment Energie is het aantal klanten             

in het eerste half jaar wederom gestegen. In het segment Dierhouder Software is de lijn van                

innovatie en softwareontwikkeling verder voortgezet en is er veel geïnvesteerd in           

softwareontwikkeling en getalenteerde software ontwikkelaars die zich toespitsen op         

gespecialiseerde software voor dierhouders. 

In het eerste halfjaar van 2020 heeft de vennootschap een bedrijfsresultaat voor            

afschrijvingen (EBITDA) behaald van €1,5 miljoen positief en een nettowinst van €0,3            

miljoen positief. Het volledige halfjaarverslag 2020 is te raadplegen via de website            

www.dgb.earth. 

Duurzame activiteiten 

Zoals aangekondigd op 10 september 2020 is na zorgvuldige afweging van de strategische,             

economische en financiële aspecten voor alle betrokken stakeholders, het bestuur van mening            

dat waardecreatie op de lange termijn voor aandeelhouders beter gewaarborgd is wanneer            

DGB een beursgenoteerde vennootschap blijft met activiteiten in de duurzame sector. 

DGB onderzoekt momenteel mogelijkheden teneinde hiermee waarde binnen de         

beursnotering te creëren. Daarbij stelt het bestuur zich kritisch op bij de afweging of de               

duurzame activiteiten in combinatie met een beursnotering een meerwaarde opleveren.          

Indien en zodra de resultaten van het onderzoek concreter worden zullen nadere            

mededelingen volgen. Daaropvolgend zal DGB een Buitengewone Algemene Vergadering van          
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Aandeelhouders (BAVA) uitschrijven. Tijdens deze bijeenkomst krijgen de aandeelhouders         

van DGB de gelegenheid om hierover te stemmen.  

Belangrijke gebeurtenissen 

Op 31 juli 2019 is bekendgemaakt dat de raad van bestuur van DGB een koopovereenkomst               

heeft getekend met het fondsmanagement van MountainShield Capital Fund voor de koop            

van 2.249.999 gewone aandelen. De koopprijs per inkoop aandeel is gelijk aan de slotkoers              

op de laatste handelsdag gelegen voor de levering van de betreffende inkoop aandelen te              

verminderen met 5%, met dien verstande dat indien de slotkoers lager is dan 95/100e van               

€0,30, dan wel de slotkoers hoger is dan 105/100e van €1,13, de koopprijs €0.30              

respectievelijk €1,13 zal bedragen en niet zal worden verminderd met 5%. Tijdens de             

buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 22 oktober 2019 hebben de           

aandeelhouders de machtiging voor de inkoop van eigen aandelen verleend, zodat de raad             

van bestuur uitvoering kan geven aan de koopovereenkomst. Conform deze machtiging en de             

koopovereenkomst zijn met de eerste tranche inkoop op 23 december 2019 200.000            

aandelen verkregen. Vervolgens is op 3 maart 2020 de transactie van de tweede tranche              

inkoop van 200.000 eigen aandelen tegen een koopprijs van € 0,694 per inkoop aandeel,              

voltooid. Op 9 april 2020 is met de transactie van de derde tranche inkoop van 600.000                

eigen aandelen tegen een koopprijs van € 0,4351 per inkoop aandeel, voltooid. Op 17 april               

2020 is de transactie van de laatste tranche inkoop van 1.249.999 eigen aandelen tegen een               

koopprijs van € 0,4845 per inkoop aandeel, voltooid. Met voltooiing van deze laatste tranche              

inkoop aandelen is volledige uitvoering gegeven aan de koopovereenkomst en heeft DGB de             

in totaal 2.249.999 miljoen eigen aandelen verkregen. 

Op 30 juni 2020 hebben DGB en Majka Investments B.V. (de “Koper”) voorwaardelijke             

overeenstemming bereikt over de verkoop van de activiteiten van DGB (de "Transactie"). 

Op 17 juli 2020 is DGB een activa/passiva overeenkomst aangegaan waarin de afspraken over              

de verkoop van de dochtermaatschappijen zijn neergelegd. De Koper neemt bijna alle activa             

en bijna alle passiva van DGB over met uitzondering van een geldbedrag van € 50.000 en een                 

achtergestelde lening van € 40.000.  

De activa waar de Transactie betrekking op heeft omvat:  

A. de aandelen die DGB in de volgende vennootschappen (de Dochtervennootschappen)          

houdt:  

i. De Groene Belangenbehartiger B.V.,  

ii. DGB Lease B.V.,  

iii. Energy B.V.,  
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iv. Renewables B.V.,  

v. VIVA Veterinary B.V., en  

vi. DeGroSolutions B.V. (51%);  

B. het onroerend goed (inclusief inventaris) gelegen aan de Lange Spruit 1A, 7773 NE             

Hardenberg (het Pand);  

C. de goodwill; en  

D. de overige activa van de DGB, vrij van enige beperkte rechten en andere bezwaringen.  

De passiva waar de transactie betrekking op heeft omvat in ieder geval:  

A. de langlopende schulden van DGB; en  

B. de kortlopende schulden van DGB.  

Na afronding van de Transactie is DGB een nagenoeg lege naamloze vennootschap.            

Uitgezonderd zijn de boeken, bescheiden en administratie, een achtergestelde lening van €            

40.000 en een bedrag van € 50.000.  

Op 4 september 2020 is op de buitengewone vergadering van aandeelhouders (BAVA)            

goedkeuring gegeven aan deze Transactie waarbij, onder andere, alle door DGB gehouden            

aandelen in haar dochtervennootschappen aan de Koper zijn verkocht. Deze transactie heeft            

op 4 september 2020 plaatsgevonden.  

Operationele resultaten 

DGB heeft het eerste halfjaar van 2020 succesvol afgerond en de positieve operationele             

resultaten van 2019 gecontinueerd. In het segment Energie is het aantal klanten in het eerste               

halfjaar wederom gestegen. In het segment Dierhouder Software is de lijn van innovatie en              

softwareontwikkeling verder voortgezet en is er veel geïnvesteerd in softwareontwikkeling en           

getalenteerde software ontwikkelaars die zich toespitsen op gespecialiseerde software voor          

dierhouders. 

In het eerste halfjaar van 2020 heeft de vennootschap een bedrijfsresultaat voor            

afschrijvingen (EBITDA) behaald van € 1,5 miljoen positief en een nettowinst van € 0,1              

miljoen positief.  

Gezien de voornoemde Transactie en de gebeurtenissen na de balansdatum acht het bestuur             

het niet zinvol om een voorspelling voor heel 2020 af te geven. 
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A. Geconsolideerde winst- en verliesrekening 

 

 

 

 

Nettowinst (-verlies) toe te rekenen aan: 

 

 

 

Resultaat per aandeel: 

 

 

*Het resultaat over het eerste halfjaar 2019 wijkt af van het resultaat zoals gerapporteerd in de halfjaarrekening over 2019.                   

Voor een toelichting op deze afwijking wordt verwezen naar toelichting 2D hieronder. 
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  H1 2020 H1 2019* 

(x € 1.000) Voortgezette 

bedrijfsactivit

eiten 

Beëindigde 

bedrijfsactivit

eiten 

Totale 

bedrijfsactivit

eiten 

Voortgezette 

bedrijfsactivit

eiten 

Beëindigde 

bedrijfsactivit

eiten 

Totale 

bedrijfsactivit

eiten  

Netto-omzet - 14.658 14.658 - 8.350 8.350 

       

Geactiveerde productie eigen bedrijf - 206 206 - - - 

Inkoopwaarde van de omzet - -10.073 -10.073 - -5.369 -5.369 

Brutomarge - 4.791 4.791 - 2.981 2.981 

       

Personeelskosten -92 -2.084 -2.176 -94 -1.372 -1.466 

Overige bedrijfskosten -683 -462 -1.145 -255 -471 -726 

Totale bedrijfskosten -775 -2.546 -3.321 -349 -1.843 -2.192 

       

Bedrijfsresultaat voor  

afschrijvingen 

-775 2.245 1.470 -349 1.138 789 

       

Afschrijvingen en amortisatie -54 -885 -939 -44 -648 -692 

Bijzondere waardevermindering  

goodwill 

- - - - - - 

Bedrijfsresultaat -829 1.360 531 -393 490 97 

       

Financiële baten en lasten -114 -132 -246 -111 -20 -131 

Resultaat voor belastingen -943 1.228 285 -504 470 -34 

       

Belastingen -120 -95 -215 6 67 73 

Nettowinst (-verlies) -1.063 1.133 70 -498 537 39 

Aandeelhouders van de vennootschap -1.063 1.186 123 -498 618 120 

Aandeel van derden  - -53 -53 - -81 -81 

Nettowinst (-verlies) -1.063 1.133 70 -498 537 39 

Gewogen gemiddelde aantal uitstaande    

aandelen 

9.150.350 9.150.350 9.150.350 7.500.000 7.500.000 7.500.000 

Resultaat per aandeel (x € 1) -0,11 0,12 0,01 -0,06 0,07 0,01 

Verwaterd resultaat per aandeel (x € 1) -0,11 0,12 0,01 -0,06 0,07 0,01 



 

B. Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en      

niet-gerealiseerde resultaten  
 

 

*Het resultaat over het eerste halfjaar 2019 wijkt af van het resultaat zoals gerapporteerd in de halfjaarrekening over 2019.                   

Voor een toelichting op deze afwijking wordt verwezen naar toelichting 2D hieronder. 
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 H1 2020 H2 2019* 

(x € 1.000) Voortgezette 

bedrijfsactivite

iten 

Beëindigde 

bedrijfsactivite

iten 

Totale 

bedrijfsactivite

iten 

Voortgezette 

bedrijfsactivite

iten 

Beëindigde 

bedrijfsactivite

iten 

Totale 

bedrijfsactivite

iten  

       

Nettowinst (-verlies) -1.063 1.133 70 -498 537 39 

       

Posten die nooit zullen worden     

overgeboekt naar het resultaat 

      

Niet van toepassing - - - - - - 

       

Posten die zijn of kunnen worden      

overgeboekt naar het resultaat 

      

Niet van toepassing - - - - - - 

       

Totaal gerealiseerde en   

niet-gerealiseerde resultaten 

-1.063 1.133 70 -498 537 39 

       

       

Totaal gerealiseerde en niet    

gerealiseerde resultaten 

toe te rekenen aan:  

 

      

Aandeelhouders van de   

vennootschap 

-1.063 1.186 123 -498 618 120 

Aandeel van derden  - -53 -53 - -81 -81 

Totaal gerealiseerde en   

niet-gerealiseerde resultaten 

-1.063 1.133 70 -498 537 39 



 

C. Geconsolideerde balans 
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(x € 1.000) 30-06-2020 31-12-2019 

   

Materiële vaste activa - 2.999 

Goodwill - 6.133 

Overige immateriële vaste activa - 7.308 

Uitgestelde belastingvorderingen - 121 

Overige langlopende vorderingen - 8 

Vaste activa - 16.569 

   

Voorraden - 292 

Handelsvorderingen - 563 

Contract kosten - 5.620 

Overige vorderingen 2 1.291 

Geldmiddelen en kasequivalenten 12 244 

Subtotaal vlottende activa 14 8.010 

   

Subtotaal activa aangehouden voor verkoop 29.046 - 

Vlottende activa 29.060 8.010 

   

Totaal activa 29.060 24.579 

   

Aandelenkapitaal  228 228 

Agioreserves 11.152 11.152 

Overige reserves -5.593 -5.716 

Totaal eigen vermogen toe te rekenen aan       

aandeelhouders van de vennootschap 

5.787 5.664 

Minderheidsbelang 898 951 

Groepsvermogen 6.685 6.615 

   

Uitgestelde belastingverplichtingen 89 1.319 

Langlopende leningen 4.240 4.414 

Langlopende verplichtingen 4.329 5.733 

   

Handelsschulden 249 2.465 

Actuele belastingverplichtingen 174 2.149 

Overige kortlopende verplichtingen 32 7.617 

Subtotaal kortlopende verplichtingen 455 12.231 

   

Subtotaal verplichtingen aangehouden voor    

verkoop 

17.591 - 

Kortlopende verplichtingen 18.046 12.231 

   

Totaal eigen vermogen en verplichtingen 29.060 24.579 



 

D. Geconsolideerd overzicht van veranderingen in het eigen- en         

groepsvermogen 
 
 

 

* Het vermogen per 1 januari 2019 wijkt af van het beginvermogen zoals gerapporteerd in de halfjaarrekening over 2019. Voor                    

een toelichting op deze afwijking wordt verwezen naar toelichting 2D hieronder. 
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 (x € 1.000) 

Aandelen 

kapitaal 

Agio  

reserves 

Overige 

reserves* 

Convert. 

obligaties* 

   Eigen 

vermogen 

Minderh

belang  

Groeps 

vermogen 

Stand per 1 januari 2019 150 8.242 -793 2.634 10.233 1.060 11.293 

        

Niet van toepassing - - - - - - - 

Transacties met aandeelhouders   

vennootschap 

- - - - - - - 

        

Totaal gerealiseerde en  

niet-gerealiseerde resultaten 

       

Nettowinst (-verlies) halfjaar 2019 - - 120 - 120 -81 39 

        

Totaal - - 120 - 120 -81 39 

        

Herziene stand per 30 juni 2019 150 8.242 -673 2.634 10.353 979 11.332 

 

 (x € 1.000) 

Aandelen 

kapitaal 

Agio  

reserves 

Overige 

reserves 

 

Convert. 

obligaties 

   Eigen 

vermogen 

Minderh 

belang  

Groeps 

vermogen 

Stand per 1 januari 2020 228 11.152 -5.716 - 5.664 951 6.615 

        

Niet van toepassing - - - - - - - 

Transacties met aandeelhouders   

vennootschap 

- - - - - - - 

        

Totaal gerealiseerde en  

niet-gerealiseerde resultaten 

       

Nettowinst (-verlies) half jaar 2020 - - 123 - 123 -53 70 

        

Totaal - - 123 - 123 -53 70 

        

Stand per 30 juni 2020 228 11.152 -5.593 - 5.787 898 6.685 



 

E. Geconsolideerd kasstroomoverzicht 
 

 

 

*Het kasstroomoverzicht over het eerste halfjaar 2019 wijkt af van het kasstroomoverzicht zoals gerapporteerd in de                

halfjaarrekening over 2019. Voor een toelichting op deze afwijking wordt verwezen naar toelichting 2D hieronder. 
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 H1 2020 H2 2019* 

(X € 1.000) Voortgezette 

bedrijfsactivi

teiten 

Beëindigde 

bedrijfsactivi

teiten 

Totale 

bedrijfsactivi

teiten 

Voortgezette 

bedrijfsactivi

teiten 

Beëindigde 

bedrijfsactivi

teiten 

Totale 

bedrijfsactivi

teiten 

       

Kasstroom uit operationele activiteiten       

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen -775 2.245 1.470 -349 1.138 789 

       

Mutaties in:        

- Werkkapitaal 1.026 -2.950 -1.924 -120 -611 -731 

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 251 -705 -454 -469 527 58 

Betaalde rente  -114 -132 -246 -37 - -37 

Betaalde winstbelastingen -14 - -14 - 27 27 

Netto kasstroom uit operationele activiteiten 123 -837 -714 -506 554 48 

       

Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten -10 -1.066 -1.076 -1 -196 -197 

       

Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten -105 1.812 1.707 504 -602 -98 

       

Netto kasstroom 8 -91 -83 -3 -244 -247 

       

Geldmiddelen en kasequivalenten begin periode 4 240 244 5 463 468 

Geldmiddelen en kasequivalenten einde periode 12 149 161 2 219 221 

Netto kasstroom 8 -91 -83 -3 -244 -247 



 

F. Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening voor het        

halfjaar eindigend op 30 juni 2020 
 

1. Algemene informatie 

DGB Group N.V. (“DGB”) te Hardenberg staat aan het hoofd van een groep van              

rechtspersonen. Een overzicht van de gegevens op grond van de artikelen 2:379 en 2:414 BW,               

is opgenomen in de lijst met Deelnemingen in de laatst gepubliceerde geconsolideerde            

jaarrekening.  

DGB kenmerkt zich als agri-tech specialist. DGB ontwikkelt en levert softwareoplossingen           

aan agri-ondernemers, inspecteert en certificeert agri-bedrijven en levert daarnaast         

duurzame energie en energiesystemen.  

2. Basis voor opstelling 

A. Overeenstemmingsverklaring 

Deze geconsolideerde halfjaarrekening is opgesteld in overeenstemming met IAS 34 zoals           

opgenomen in de International Financial Reporting Standards zoals aanvaard door de           

Europese Unie (IFRS-EU) en met artikel 2:362 lid 9 van het Burgerlijk Wetboek (BW).  

Deze halfjaarrekening dient in samenhang met de geconsolideerde jaarrekening van DGB           

over 2019 (“meest recente jaarrekening”) gelezen te worden. Deze halfjaarrekening 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 DGB sinds de meest                

recente jaarrekening. Op dit halfjaarbericht is geen accountantscontrole toegepast.  

B. Gebruik van schattingen en oordelen 

Bij het opstellen van dit halfjaarbericht heeft DGB 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. 
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C. Belangrijkste grondslagen voor financiële verslaggeving  

Voor een uiteenzetting van de grondslagen voor de waardering, de resultaatbepalingen en het             

kasstroomoverzicht, verwijzen wij naar de geconsolideerde jaarrekening 2019. De         

geconsolideerde jaarrekening 2019 is opgesteld in overeenstemming met de International          

Financial Reporting Standards (IFRS) en de interpretaties daarvan zoals vastgesteld door de            

International Accounting Standards Board (IASB) zoals aanvaard voor gebruik binnen de           

Europese Unie. De waarderingsgrondslagen zijn consistent toegepast door alle         

dochtermaatschappijen voor alle perioden zoals gepresenteerd in deze verkorte         

geconsolideerde halfjaarrekening. Voor de halfjaarcijfers zijn dezelfde grondslagen        

gehanteerd als opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening 2019.  

D. Foutenherstel 

In de jaarrekening 2017 zijn converteerbare obligatieleningen die verband houden met de            

acquisitie van de DGB groep bedrijven gepresenteerd als langlopende verplichtingen als           

onderdeel van het vreemd vermogen. In de jaarrekening 2018 en de halfjaarrekening 2019             

zijn de leningen, op basis van de gesprekken met de AFM en de nader gemaakte analyse door                 

het bestuur van DGB gepresenteerd als onderdeel van het eigen vermogen. De reden voor het               

classificeren als onderdeel van het eigen vermogen was gelegen in het feit dat de              

overeenkomsten voorzien in contractuele bepalingen waarin wordt gesteld dat zolang er geen            

goedgekeurde prospectus is, de leningen als tijdelijke leningen worden geclassificeerd. Er           

wordt in de leningsovereenkomsten echter geen inhoud gegeven aan het begrip tijdelijke            

leningen. Als gevolg hiervan blijven de belangrijkste contractuele eigenschappen van de           

originele leningsvoorwaarden in stand. De originele leningsvoorwaarden omvatten geen         

contractuele verplichting om geldmiddelen of een ander financieel actief aan de houder van             

de obligatielening te leveren. Hierdoor kan er volgens IAS 32 geen sprake kan zijn van               

vreemd vermogen instrumenten. Leidend zijn de juridisch bindende afspraken, waardoor de           

converteerbare obligatieleningen als eigenvermogensinstrumenten zijn geclassificeerd in de        

jaarrekening 2018 en de halfjaarrekening 2019.  

Bij een nadere analyse van de rentecomponent van de leningen heeft het bestuur van DGB               

gemeend dat deze als financiële verplichting verantwoord dient te worden. Hierdoor dient de             

contante waarde van de rentecomponent afgesplitst te worden van het eigen vermogen en als              

vreemd vermogen geclassificeerd te worden. Het contant maken dient te geschieden door de             

couponrente (5%) contant te maken tegen een toen geldende marktrente welke verondersteld            

is 7% te bedragen. De schuldpositie per 1 januari 2019 en per 30 juni 2019 is derhalve te laag                   

weergegeven en het eigen vermogen voor eenzelfde bedrag te hoog weergegeven.  
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Tot en met de halfjaarrekening 2019 is de couponrente op de gehele lening in de               

resultatenrekening als financiële last verantwoord. Onder de herziene situatie dient als           

financiële last enkel en alleen de marktrente als financiële last te worden verantwoord over              

het gedeelte van de lening dat als financiële verplichting als onderdeel van het vreemd              

vermogen classificeert. De rentelasten over het eerste halfjaar 2019 zijn derhalve te hoog             

voorgesteld in de halfjaarrekening over 2019.  

Het effect op de geconsolideerde balans per 1 januari 2019, 30 juni 2019 en het resultaat over                 

het eerste halfjaar 2019  is als volgt: 

 

 

 

Per 1 januari 2019 is als gevolg van het niet langer classificeren van de renteverplichting als                

onderdeel van het eigen vermogen het eigen vermogen afgenomen met € 452.000 en dit              

verantwoord als financiële verplichting als onderdeel van het vreemd vermogen.  

De rentelasten over het eerste halfjaar 2019 wijzigen als gevolg van de gewijzigde classificatie.              

De betaalde couponrente bedroeg € 83.000 en is in de halfjaarrekening 2019 in het geheel als                

financiële lasten aangemerkt. Als gevolg van de nieuwe classificatie bedragen de rentekosten            

€ 14.000 zijnde 7% van de als financiële verplichting aangemerkte renteverplichting. Het            

restant van de betaalde couponrente dient als aflossing op de renteverplichting te worden             

verwerkt en bedraagt € 69.000. 
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 Herziene positie halfjaar 2019 
 

Gepubliceerde halfjaarrekening 2019 

(x € 1.000) 1-1-2019 Kasstromen en  
resultaten in  
2019 

30-6-2019 1-1-2019 Kasstromen en  
resultaten in  
2019 

30-6-2019 

Eigen Vermogen 

Waardering lening + hoger    

resultaat door lagere   
rentelasten  

2.888  2.957 3.340  3.340 

Vreemd vermogen 

Waardering lening  

452  383 -  - 

Totaal  3.340  3.340 3.340  3.340 

       

Aflossing van de   
renteverplichting 

(kasstroom) 

 69   -  

Rentekosten (kasstroom  

en resultaat)  

 14   83  

Totaal  83   83  



 

 

E. Stelselwijzigingen 

Op 1 januari 2020 zijn geen stelselwijzigingen doorgevoerd welke zijn ontstaan door het             

toepassen van de nieuwe standaarden.  

F. Toelichtingen  

1. Presentatie activa en passiva aangehouden ten behoeve van de verkoop en beëindigde            

bedrijfsactiviteiten. 

Op 30 juni 2020 hebben DGB en Majka Investments B.V. (de “Koper”) voorwaardelijke             

overeenstemming bereikt over de verkoop van de activiteiten van DGB (de "Transactie"). 

Op 17 juli 2020 is DGB een activa/passiva overeenkomst aangegaan waarin de afspraken over              

de verkoop van de dochtermaatschappijen zijn neergelegd. De Koper neemt bijna alle activa             

en bijna alle passiva van DGB over met uitzondering van een geldbedrag van € 50.000 en een                 

achtergestelde lening van € 40.000. De activa waar de Transactie betrekking op heeft omvat:  

A. de aandelen die DGB in de volgende vennootschappen (de Dochtervennootschappen)          

houdt:  

i. De Groene Belangenbehartiger B.V.,  

ii. DGB Lease B.V.,  

iii. Energy B.V.,  

iv. Renewables B.V.,  

v. VIVA Veterinary B.V., en  

vi. DeGroSolutions B.V. (51%);  

B. het onroerend goed (inclusief inventaris) gelegen aan de Lange Spruit 1A, 7773 NE             

Hardenberg (het Pand);  

C. de goodwill; en  

D. de overige activa van de DGB, vrij van enige beperkte rechten en andere bezwaringen.  

De passiva waar de transactie betrekking op heeft omvat in ieder geval:  

A. de langlopende schulden van DGB; en  

B. de kortlopende schulden van DGB.  

Na afronding van de Transactie is DGB een nagenoeg lege naamloze vennootschap.            

Uitgezonderd zijn de boeken, bescheiden en administratie, een achtergestelde lening van €            

40.000 en een bedrag van € 50.000.  
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Impact op de halfjaarrekening 2020 DGB  

Door het besluit zoals vermeld in het persbericht van 30 juni 2020 voldoen de deelnemingen               

en betreffende vaste activa en daaraan verbonden passiva aan de criteria van IFRS 5 om te                

worden geclassificeerd als aangehouden voor verkoop en worden afzonderlijk in de           

geconsolideerde balans als zodanig gepresenteerd onder de vlottende activa. De vergelijkende           

cijfers van de balans per 31 december 2019 worden conform IFRS 5 niet geherrubriceerd. 

De activa en passiva aangehouden voor verkoop kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
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 30-06-2020 

(x € 1.000) Activa / passiva   

aangehouden voor  

verkoop 

  

Materiële vaste activa 3.195 

Goodwill 6.133 

Overige immateriële vaste activa 7.267 

Uitgestelde belastingvorderingen 121 

Overige langlopende vorderingen 8 

Vaste activa 16.724 

  

Voorraden 309 

Handelsvorderingen 1.177 

Contract kosten 10.461 

Overige vorderingen 226 

Geldmiddelen en kasequivalenten 149 

Subtotaal vlottende activa 12.322 

  

Totaal activa aangehouden voor verkoop  29.046 

   

  

Uitgestelde belastingverplichtingen 1.063 

Langlopende leningen 1.107 

Langlopende verplichtingen 2.170 

  

Handelsschulden 2.066 

Actuele belastingverplichtingen 3.308 

Overige kortlopende verplichtingen 10.047 

Kortlopende verplichtingen 15.421 

  

Totaal passiva aangehouden voor verkoop  17.591 



 

Omdat de Transactie de segmenten Energie en Dierhouder Software betreffen classificeren           

deze in overeenstemming met IFRS 5 als beëindigde bedrijfsactiviteiten. De resultaten van            

beëindigde bedrijfsactiviteiten worden afzonderlijk in de geconsolideerde winst- en         

verliesrekening en overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten gepresenteerd.         

De vergelijkende cijfers worden conform IFRS 5 wel aangepast. 

Op de gepresenteerde cijfers hebben de gebruikelijke intercompany eliminaties         

plaatsgevonden. Ten behoeve van het inzicht van de voortgezette bedrijfsactiviteiten zijn           

hieronder de in rekening gebrachte en geëlimineerde doorbelastingen vanuit DGB Group           

N.V. aan haar dochtermaatschappijen weergegeven: 

  

De onderlinge vorderingen en schulden tussen DGB Group N.V. en haar           

dochterondernemingen zijn in de gepresenteerde balans eveneens geëlimineerd. Ten behoeve          

van het inzicht van de voortgezette bedrijfsactiviteiten zijn hieronder de vorderingen en            

schulden van DGB Group N.V. weergegeven die geëlimineerd zijn in de balans: 

 

 

 

2. Operationele segmenten 

DGB heeft haar operationele segmenten Energie en Dierhouder Software in het eerste            

halfjaar 2020 geclassificeerd als beëindigde bedrijfsactiviteiten. IFRS 8 „Operationele         

Segmenten“ geeft geen richtlijnen omtrent de toepassing van IFRS 8 voor operationele            

segmenten die zijn geclassificeerd als beëindigde bedrijfsactiviteiten. Hoewel deze segmenten          

materieel zijn heeft DGB geen toelichtingen opgenomen in dit halfjaarbericht in           

overeenstemming met IFRS 8.  
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(X € 1.000)   H1 2020 H1 2019 

    

Holdingkosten   797 341 

Huurkosten  451 247 

Overig  5 - 

Totaal  1.253 588 

    

(X € 1.000)   30-06-2020 

   

Vaste activa   - 

Vlottende activa  1.515 

Langlopende verplichtingen  (2.427) 

Kortlopende verplichtingen  (1.233) 

Saldo activa en verplichtingen  (2.145) 

   



 

IFRS 5 „Vaste activa aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten“ bepaalt in            

artikel 5B dat de vereisten van andere standaarden niet van toepassing zijn tenzij IFRS 5               

bepaald dat specifieke toelichtingen van toepassing zijn. Omdat IFRS 8 niet refereert aan             

IFRS 5 „Vaste activa aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten“ is DGB            

niet gehouden om deze toelichtingen te verstrekken 

3. Verbonden partijen 

DGB onderkent als verbonden partijen haar geassocieerde deelnemingen, de Raad van           

Bestuur en de verbonden partijen Triple Groen, Degrosolutions Holding B.V., Majka           

Investment B.V., Ama Invest B.V. en Madre Invest B.V. De aard van de transacties met               

verbonden partijen is conform de informatie verstrekt in de geconsolideerde jaarrekening           

over 2019.  

4. Gebeurtenissen na balansdatum  

Op 4 september 2020 is op de buitengewone vergadering van aandeelhouders (BAVA)            

goedkeuring gegeven aan deze activa-passiva transactie waarbij, onder andere, alle door DGB            

gehouden aandelen in haar dochtervennootschappen (De Groene Belangenbehartiger B.V.,         

DGB Lease B.V., Energy B.V., Renewables B.V., VIVA Veterinary B.V. en DeGroSolutions            

B.V.) aan de koper zijn verkocht. Deze transactie heeft op 4 september 2020 plaatsgevonden.  

Gelet op deze ontwikkelen na balansdatum, zijn vele onderdelen van onderhavig           

bestuursverslag thans niet meer representatief voor de onderneming, niet meer actueel en/of            

niet meer relevant. 
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G. Bestuursverklaring  

Hardenberg, 11 december 2020  

Deze verklaring geldt als verklaring in de zin van artikel 5:25 lid 2 sub c Wet financieel                 

toezicht (Wft). De raad van Bestuur verklaart dat, voor zover hen bekend:  

● de halfjaarrekening een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële             

positie en het resultaat van de vennootschap en de gezamenlijk in de consolidatie             

opgenomen ondernemingen; en dat  

● het halfjaarlijks bestuursverslag een getrouw overzicht geeft van de in het achtste lid             

en het negende van artikel 5:25d Wft bedoelde informatie.  

Het bovenstaande kan niet gelden als enige garantie dan wel als enige zekerheid ten aanzien               

van gedane voorspellingen of gestelde doelstellingen.  

De Raad van Bestuur, 

S.A.M. Duijvestijn, CEO 
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