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Pharming publiceert de financiële resultaten over het eerste 
kwartaal van 2019 

 
De belangrijkste resultaten vergeleken met Q1 2018: 
o 19,5% hogere omzet 
o 49% stijging van operationele winstgevendheid  
o 23% meer nettowinst 

  
Leiden, 16 mei 2019: Pharming Group N.V. ("Pharming" of "de Onderneming") (Euronext Amsterdam: 
PHARM) publiceert haar (niet-gecontroleerde) resultaten over het eerste kwartaal eindigend op 31 
maart 2019. 

Financiële hoofdpunten 

• De productomzet nam toe tot € 35,2 miljoen, een stijging met 19,5% vergeleken met de € 29,5 
miljoen in Q1 2018.  

• De productverkopen in de VS stegen met 21% tot € 33,7 miljoen vergeleken met Q1 2018 (€ 27,9 
miljoen) en waren vergelijkbaar met die in het laatste kwartaal van 2018, vanwege het licht 
dempende effect van de jaarlijkse verlengingen van de ziektekostenverzekering voor patiënten 
in de Verenigde Staten zoals we dat elk jaar hebben gezien. In Europa en de rest van de wereld 
wisten  de verkopen in de eerste drie maanden van 2019 zich op € 1,3 miljoen te handhaven (Q1 
2018: € 1,3 miljoen), voornamelijk doordat een dalende order intake door SOBI in bepaalde Oost-
Europese markten werd gecompenseerd door groei in de door Pharming direct bediende landen. 

• Het bedrijfsresultaat steeg met 49% tot € 12,2 miljoen, vergeleken met € 8,2 miljoen op 
vergelijkbare basis in Q1 2018, dankzij een verbetering van de brutomarge en een striktere 
kostenbeheersing. 

• De nettowinst steeg met 23% tot € 6,7 miljoen, vergeleken met € 5,5 miljoen in Q1 2018 na de 
opwaartse bijstelling van het resultaat in dat kwartaal met € 2,2 miljoen. Dit ondanks een veel 
hogere afboeking van de belastingreserve over het afgelopen kwartaal van € 3,0 miljoen (2018: 
€ 0,8 miljoen). Deze last wordt gedekt uit de eind 2018 geactiveerde belastingreserve en 
resulteert derhalve niet in een contante betaling. De bijstelling van Q1 2018 was het gevolg van 
boekhoudkundige aanpassingen voor dat kwartaal in verband met de aflossing van de laatste 
gewone obligaties en berekeningswijze van de effectieve rente op de Orbimed-lening, teneinde 
de fees verschuldigd bij de driemaandelijkse aflossingen van deze lening onder de financiële 
baten en lasten weer te kunnen geven. De aanpassing staat uitgebreider beschreven in het 
jaarverslag 2018, maar leidt niet tot een wijziging van de gepubliceerde jaarrekening over dat 
jaar. 

• De positieve kasstroom tijdens het kwartaal werd gestimuleerd door een sterke omzet, ondanks 
de verhevigde concurrentie, en genereerde bijna € 10 miljoen bovenop de kasmiddelen 
benodigd voor de operationele kosten. Deze verminderde vervolgens met de driemaandelijkse 
aflossing van € 7,7 miljoen van de hoofdsom van de uitstaande lening van de Onderneming, 
inclusief bijbehorende vergoedingen, en met de verkoopmijlpaalbetaling van US$ 20 miljoen       
(€ 17,5 miljoen) aan Bausch Health Companies Inc. (voorheen Valeant Pharmaceuticals 
International, Inc. ). Dit resulteerde in een daling van de kaspositie tot € 66,5 miljoen, vergeleken 
met € 81,5 miljoen op 31 december 2018 (€ 59,8 miljoen op 31 maart 2018). 
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• Het eigen vermogen verbeterde van € 61,8 miljoen eind december 2018 naar € 69,1 miljoen per 
31 maart 2019 (Q1 2018: € 31,6 miljoen), en weerspiegelt het positieve nettoresultaat voor het 
kwartaal.  

• De materiële vaste activa in de vaste-activasectie van de balans, alsmede de leaseschulden onder 
langlopende verplichtingen, tonen de effecten van de nieuwe toelichtingen op onder lease 
verworven items krachtens de nieuwe financiële standaard IFRS 16. Deze wijzigingen hadden 
geen effect op de resultaten over het kwartaal. 

• De overige financiële verplichtingen, die verwijzen naar de gereserveerde voorwaardelijke 
vergoeding voor de toekomstige mijlpaalbetalingen, betreffen de betaling van de eerste mijlpaal 
in maart 2019 en de herziene waarschijnlijkheid en timing van de betaling van de laatste mijlpaal. 
De gedane mijlpaalbetaling van $ 20 miljoen (€ 17,5 miljoen) verschijnt daarom niet in de winst- 
en verliesrekening, aangezien de kosten van de mijlpaal wordt gecompenseerd door de vrijval 
van de latente verplichting (eveneens € 17,5 miljoen) die aan het eind van het jaar zichtbaar werd 
in de kortlopende schulden. 

• De voorraden namen af van € 17,3 miljoen eind december 2018 naar € 13,6 miljoen aan het 
einde van het eerste kwartaal van 2019, voornamelijk als gevolg van een iets hogere commerciële 
productie in de VS in het eerste kwartaal, alsmede doordat een deel van de productie werd 
verlegd om aan de vraag naar materiaal voor de klinische studie in pre-eclampsie en andere 
onderzoeken te kunnen voldoen. 

• Sinds de verslagdatum van 31 maart 2019 heeft Pharming in totaal 2.097.420 aandelen 
uitgegeven in verband met een aantal optie-uitoefeningen krachtens de huidige regelingen. Het 
aantal uitstaande aandelen op 15 mei 2019 bedroeg 624.331.765. Het totale aantal fully diluted 
aandelen (totale aantal inclusief conversierechten) op 15 mei 2019 bedroeg 663.653.916.  

 
Gebeurtenissen na rapportagedatum 
 
• In april 2019 maakte Pharming bekend dat het, na een eerdere aankondiging op 29 maart 2019, 

haar investering had afgerond van € 1,6 miljoen in contanten, alsmede een conversie van € 2,5 
miljoen aan vooruitbetalingen in nieuwe aandelen, in haar Fill & Finish-partner BioConnection 
BV. BioConnection is verantwoordelijk voor de steriele afvulling van de ampullen met 
RUCONEST® uit de gezuiverde werkzame stof.  
Samen met additionele aandelen verkregen van bestaande aandeelhouders, houdt Pharming 
thans een aanzienlijk minderheidsbelang in BioConnection. Overige huidige aandeelhouders van 
BioConnection ondersteunden het bedrijf eveneens met aanvullende investeringen. Deze 
investering door Pharming had tot doel BioConnection te ondersteunen bij haar 
capaciteitsuitbreiding, welke Pharming ten goede zal komen. Verdere details werden niet 
bekendgemaakt.  

 

Sijmen de Vries, Chief Executive Officer van Pharming, zegt: 

"We zijn verheugd deze sterke resultaten te kunnen rapporteren in een periode van intense 
concurrentie. De omzet- en winstprestaties van Pharming bevestigen het succes van onze 
marktstrategie voor RUCONEST® en we nemen een aanhoudende groei van de onderliggende 
vraag naar het product waar. 
 
Vooruitkijkend naar de rest van 2019 verwachten we daarom, ondanks concurrentiedruk, 
een aanhoudende omzetgroei, gedreven door een toenemend aantal patiënten.  
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Bovendien blijven we goede vooruitgang boeken in onze pijplijn. Na voortdurend in contact te 
hebben gestaan met de Ethische Commissies in Australië en Nederland, verwachten we 
binnenkort goedkeuring te krijgen voor onze aanvraag voor de start van de eerste klinische 
studie in pre-eclampsie. We voorzien daarnaast in de tweede helft van dit jaar de start van een 
klinische studie met RUCONEST® voor de behandeling van acuut nierfalen in patiënten die 
percutane coronaire interventies (stentbehandelingen) ondergaan, onder begeleiding van 
onderzoek met contrastvloeistof." 

 
 
Financieel overzicht 
 
Eerste drie maanden tot 31 maart  

 
Bedragen in euro behalve voor die per aandeel 

2019 
1ste kwartaal 

2018 
1ste kwartaal 

% 
Verandering 

Winst- en Verliesrekening 
Totale omzet 
Brutowinst 
Bedrijfs-/Operationeel resultaat 
Nettowinst 

 
35,2 
29,8 
12,2 
  6,7 

 
29,5 
24,5 
  8,2 

    5,5* 

 
    19,5% 

22% 
49% 
23% 

Balans 
Liquide middelen en verhandelbare effecten 

 
66,5 

 
59,8 

 
11% 

Per aandeel 
Winst per aandeel (€): - Gewoon 

- Fully diluted 

 
0,011 
0,010 

 
0,009* 
0,008* 

 
20% 
25% 

*  Na aanpassing zoals uiteengezet in Toelichting 4 bij de jaarrekening in het jaarverslag 2018. 

 
Vooruitzichten 
Voor de rest van 2019 verwacht Pharming:  

• Aanhoudende groei van de inkomsten uit de verkoop van RUCONEST®, voornamelijk 
gedreven door de Amerikaanse en Europese activiteiten. 

• Een voortgaande positieve nettowinst per kwartaal gedurende het jaar. 
• Voortgaande investering in de uitbreiding van de productie van RUCONEST® teneinde de 

continuïteit van de toevoer naar de groeiende markten in de VS, Europa, China en de rest 
van de wereld te waarborgen. 

• Investering in klinische trials voor pre-eclampsie en acuut nierfalen en ondersteuning voor 
researchers die aanvullende indicaties willen onderzoeken voor RUCONEST®. 

• Investering in verdere klinische onderzoeksprogramma's voor RUCONEST® bij acute 
behandeling en profylaxe van HAE, de ontwikkeling van een kleine intraveneuze 
vloeistofversie en nieuwe intramusculaire, subcutane en intradermale versies van 
RUCONEST®, evenals onderzoek naar andere toedieningswegen. 

• Investering in de ontwikkeling van de nieuwe pijplijnprogramma's in de ziekte van Pompe 
en de ziekte van Fabry, alsmede in andere nieuwe ontwikkelingskansen en -activa als deze 
zich voordoen. 

• Intensivering van de marketingactiviteit waar dit voor Pharming winstgevend kan zijn. 
• Ondersteuning van al onze teams en marketingpartners voor het maximaliseren voor 

patiënten in alle gebieden van het verkoop- en distributiepotentieel van RUCONEST®. 

=== E I N D E  P E R S B E R I C H T ===  
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BELANGRIJKE INFORMATIE 

Dit bericht is een vertaling van het originele Engelstalige persbericht. In geval van verschillen ten 
gevolge van vertaling of verschillen in interpretatie, is het originele Engelstalige persbericht leidend.  

Over Pharming Group N.V.  
Pharming is een gespecialiseerde farmaceutische onderneming die innovatieve producten ontwikkelt 
voor de veilige, effectieve behandeling van zeldzame ziekten en onvervulde medische behoeften. 
Pharmings leidende product, RUCONEST® (conestat alfa), is een recombinante menselijke C1-
esteraseremmer die is goedgekeurd voor de behandeling van acute erfelijke angio-oedeem ("HAE") -
aanvallen bij patiënten in Europa, de VS, Israël en Zuid-Korea. Het product is beschikbaar op naam-
patiëntbasis in andere gebieden waar het nog geen handelsvergunning heeft verkregen. 
 
RUCONEST® wordt gedistribueerd door Pharming in Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, 
Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika. Pharming houdt 
commercialisatierechten in Algerije, Andorra, Bahrein, België, Ierland, Jordanië, Koeweit, Libanon, 
Marokko, Oman, Portugal, Qatar, Syrië, Spanje, Zwitserland, Tunesië, de Verenigde Arabische Emiraten 
en Jemen. In sommige van deze landen wordt de distributie uitgevoerd in samenwerking met het HAEi 
Global Access Program (GAP). 
 
RUCONEST® wordt gedistribueerd door de Zweedse Orphan Biovitrum AB (publ) (SS: SOBI) in de andere 
EU-landen, en in Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Georgië, IJsland, Kazachstan, Liechtenstein, Noorwegen, 
Rusland, Servië en Oekraïne. 
 
RUCONEST® wordt gedistribueerd in Cytobioteck in Colombia, Costa Rica, de Dominicaanse Republiek, 
Panama en Venezuela, in Zuid-Korea door HyupJin Corporation en in Israël door Kamada. 
 
RUCONEST® wordt ook onderzocht voor goedkeuring voor de behandeling van HAE bij jonge kinderen 
(2-13 jaar oud) en geëvalueerd voor verschillende aanvullende vervolgindicaties. 
 
Het technologieplatform van Pharming bevat een uniek, GMP-compatibel, gevalideerd proces voor de 
productie van pure recombinante menselijke eiwitten waarvan bewezen is dat ze industriële 
hoeveelheden van hoogwaardige recombinante menselijke eiwitten kunnen produceren op een meer 
economische en minder immunogenetische manier in vergelijking met de huidige cellijnmethoden.  
 
Leads voor enzymvervangingstherapie ("ERT") voor de ziekten van Pompe en Fabry worden momenteel 
geoptimaliseerd, waarbij aanvullende programma's zonder ERT ook in een vroeg stadium worden 
verkend. 
 
Pharming heeft een langetermijnpartnerschap met het China State Institute of Pharmaceutical Industry 
("CSIPI"), een bedrijf van Sinopharm, voor gezamenlijke wereldwijde ontwikkeling van nieuwe 
producten, te beginnen met recombinante menselijke factor VIII voor de behandeling van hemofilie A. 
Preklinische ontwikkeling en productie vindt plaats naar wereldwijde standaarden op CSIPI en wordt 
gefinancierd door CSIPI. Klinische ontwikkeling zal worden gedeeld tussen de partners waarbij elke 
partner de kosten voor hun territoria onder het partnerschap neemt. 
 
Aanvullende informatie is beschikbaar op de Pharming-website: www.pharming.com 
 
 
 
Toekomstgerichte verklaringen  
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Dit persbericht van Pharming Group NV en haar dochterondernemingen ("Pharming", de "Onderneming" of de 
"Groep") kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, waaronder, maar niet beperkt tot die met betrekking tot 
Pharming's financiële projecties, marktverwachtingen, ontwikkelingen, partnerschappen, plannen, strategieën en 
kapitaaluitgaven. 
 
De Onderneming waarschuwt dat dergelijke vooruitblikkende verklaringen bepaalde risico's en onzekerheden 
kunnen inhouden en dat de werkelijke resultaten kunnen verschillen. Risico's en onzekerheden omvatten, zonder 
beperking, het effect van concurrerende, politieke en economische factoren, juridische claims, het vermogen van 
het bedrijf om intellectueel eigendom te beschermen, schommelingen in wisselkoersen en rentetarieven, 
wijzigingen in belastingwetten of -tarieven, wijzigingen in wetgeving of boekhoudpraktijken en het vermogen om 
nieuwe producten, markten of technologieën te identificeren, ontwikkelen en met succes te commercialiseren. 
 
Dientengevolge kunnen de werkelijke prestaties, positie en financiële resultaten en verklaringen van de 
Onderneming wezenlijk verschillen van de plannen, doelstellingen en verwachtingen die zijn uiteengezet in 
dergelijke toekomstgerichte verklaringen. De Onderneming neemt geen verplichting op zich om toekomstgerichte 
verklaringen of informatie bij te werken, die moeten worden genomen vanaf de respectieve uitgiftedata, tenzij 
vereist door wet- of regelgeving. 
 
 
Voor vragen van de media:  
Pharming Group N.V. 
Sijmen de Vries, CEO, Tel: +31 71 524 7400 
Robin Wright, CFO: T: +31 71 524 7432 
 
LifeSpring Life Sciences Communication, Amsterdam 
Leon Melens, Tel: +31 6 53 81 64 27 
 
FTI Consulting, London, VK 
Victoria Foster Mitchell, T: +44 203 727 1136 
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Pharming Group N.V. 
 
Consolidated Interim Financial Statements (Unaudited) 
For the first three months ended 31 March 2019 
 

Consolidated statement of income 

Consolidated statement of comprehensive income 

Consolidated balance sheet 

Consolidated statement of cash flows 

 
 
 
Appendix: Main Financial Statements reported in US dollars 
 

(This appendix is not part of the Consolidated Interim Financial Statements) 
 

Consolidated statement of income in US Dollars (unaudited) 
Consolidated balance sheet in US Dollars (unaudited)  
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Consolidated Statement of Income       
For the first three months ended 31 March 
 

Amounts in €’000, except per share data YTD 2019 YTD 2018 
*restated 

   
Revenues 35,224 29,483 
   
Costs of sales (5,420) (5,022) 
   
Gross profit 29,804 24,461 
   
Other income 281 149 
   
Research and development (5,305) (5,737) 
General and administrative 
Marketing and sales 

(2,968) 
(9,568) 

(2,463) 
(8,205) 

Costs (17,841) (16,405) 
   
Operating result 12,244 8,205 
   
Fair value gain (loss) on revaluation derivatives (28) (961) 
Other financial income and expenses (2,497) (957) 
Financial income and expenses (2,525) (1,918) 
   
Result before income tax 9,719 6,287 
Income tax expense (2,980) (796) 
   
Net result for the period 6,739 5,491 
   
Attributable to:   
Owners of the parent 6,739 5,491 
   
Total net result 6,739 5,491 
   
Basic earnings per share (€)  
Fully-diluted earnings per share (€) 

0.011 
0.010 

0.009 
0.008 

       *  After restatement as set out in Note 4 to the Financial Statements in the Annual Report 2018. 
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Consolidated Statement of Comprehensive Income  
For the first three months ended 31 March 
 

Amounts in €’000 YTD 2019 YTD 2018 
*restated 

 
Net result for the period 

 
6,739 

 
5,491 

   
Currency translation differences (304) (1,423) 
   
Items that may be subsequently reclassified to profit or 
loss 

(304) (1,423) 

   
Other comprehensive income, net of tax (304) (1,423) 
   
Total comprehensive income for the period 6,435 4,068 
   
Attributable to:   
Owners of the parent 6,435 4,068 

       *  After restatement as set out in Note 4 to the Financial Statements in the Annual Report 2018. 
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Consolidated Balance Sheet  
As at date shown  
       

Amounts in €’000 
 

31 March 
2019 

31 December 
2018 

*restated 
   
Intangible assets 52,062 52,435 
Property, plant and equipment 12,167 8,402 
Long term prepayments - 2,006 
Deferred tax asset 32,417 35,082 
Restricted cash 1,225 1,204 
Non-current assets 97,871 99,129 
   
Inventories 13,642 17,315 
Trade and other receivables 22,783 17,814 
Cash and cash equivalents 65,264 80,311 
Current assets 101,689 115,440 
   
Total assets 199,560 214,569 
   
Share capital 6,222 5,790 
Share premium 387,956 387,525 
Legal reserves 1,540 1,647 
Accumulated deficit (326,651) (333,636) 
Shareholders’ equity 69,067 61,751 
   
Loans and borrowings 31,946 37,267 
Deferred tax liabilities 62 87 
Contract liabilities 467 667 
Finance lease liabilities 4,293 164 
Other financial liabilities 31,456 32,034 
Non-current liabilities 68,224 70,219 
   
Loans and borrowings 34,963 35,235 
Contract liabilities 800 800 
Derivative financial liabilities 147 228 
Trade and other payables 26,096 28,589 
Finance lease liabilities 263 263 
Other financial liabilities - 17,484 
Current liabilities 62,269 82,599 
   
Total equity and liabilities 199,560 214,569 

       *  After restatement as set out in Note 4 to the Financial Statements in the Annual Report 2018. 
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Consolidated Statement of Cash Flows 
For the first three months ended 31 March 
 

Amounts in €’000 YTD 2019 YTD 2018 
*restated 

   
Operating result 12,244 8,205 
   

Non-cash adjustments:   
Depreciation, amortization 1,353 944 
Accrued employee benefits 541 458 
Release of contract liabilities (200) (202) 
   

Operating cash flows before changes in working capital 13,938 9,405 
   

Changes in working capital:   
Inventories 3,673 (3,277) 
Trade and other receivables (4,969) (3,110) 
Payables and other current liabilities (2,833) (4,684) 
Total changes in working capital 
 

(4,129) (11,071) 

Changes in non-current assets, liabilities and equity 3 705 
   
Cash generated from (used in) operations before interest and taxes 9,812 (961) 
   

Interest received 165 - 
   

Net cash flows generated from (used in) operating activities 9,977 (961) 
   

Capital expenditure for property, plant and equipment (229) (517) 
Investment in intangible assets (114) (353) 
   

Net cash flows used in investing activities (343) (870) 
   

Repayments of loans and borrowings (7,728) - 
Payments of contingent consideration (17,635) - 
Redemption of bonds - (2,238) 
Interest on loans (2,510) (2,592) 
Interest on finance lease liabilities (117) - 
Payment of lease liabilities (262)  
Proceeds of equity and warrants 228 6,556 
   

Net cash flows generated from (used in) financing activities (28,024) 1,726 
   

Increase (decrease) of cash (18,390) (105) 
   

Exchange rate effects 3,364 (127) 
Cash and cash equivalents at 1 January 81,515 59,993 
   

Total cash and cash equivalents at 31 March 66,489 59,761 

       *  After restatement as set out in Note 4 to the Financial Statements in the Annual Report 2018. 
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Appendix: Main Financial Statements reported in US dollars 
 
The original Financial Statements are reported in Euros. In case of differences of interpretation between the Financial 
Statements in US Dollars and the Financial Statements in Euros, the Financial Statements in Euros will prevail. 

 
Consolidated Statement of Income  in US Dollars     
For the first three months ended 31 March 
 

Amounts in US$’000, except per share data YTD 2019 YTD 2018 
   
Revenues 40,159 36,182 
   
Costs of sales (6,179) (6,163) 
   
Gross profit 33,980 30,019 
   
Other income 320 183 
   
Research and development (6,048) (7,040) 
General and administrative 
Marketing and sales 

(3,384) 
(10,908) 

(3,023) 
(10,069) 

Costs (20,341) (20,132) 
   
Operating result 13,959 10,069 
   
Fair value gain (loss) on revaluation derivatives (32) (1,179) 
Other financial income and expenses (2,721 (1,174) 
Financial income and expenses (2,753) (2,354) 
   
Result before income tax 11,206 7,715 
Income tax expense (3,397) (977) 
   
Net result for the period 7,809 6,739 
   
Attributable to:   
Owners of the parent 7,809 6,739 
   
Total net result 7,809 6,739 
   
Basic earnings per share ($)  
Fully-diluted earnings per share ($) 

0.012 
0.011 

0.011 
0.010 

       *  After restatement as set out in Note 4 to the Financial Statements in the Annual Report 2018. 
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Consolidated Balance Sheet in US Dollars 
As at date shown  
       

Amounts in €’000 
 

31 March 
2019 

31 December 
2018 

*restated 
   
Intangible assets 58,352 59,980 
Property, plant and equipment 13,644 9,611 
Long term prepayments - 2,295 
Deferred tax asset 36,352 40,130 
Restricted cash 1,374 1,377 
Non-current assets 109,753 113,394 
   
Inventories 15,298 19,807 
Trade and other receivables 25,549 20,377 
Cash and cash equivalents 73,187 91,868 
Current assets 114,034 132,052 
   
Total assets 223,787 245,445 
   
Share capital 6,977 7,109 
Share premium 435,054 443,290 
Legal reserves 1,727 1,884 
Accumulated deficit (366,306) (381,646) 
Shareholders’ equity 77,452 70,637 
   
Loans and borrowings 35,824 42,630 
Deferred tax liabilities 70 100 
Contract liabilities 524 763 
Finance lease liabilities 4,814 188 
Other financial liabilities 35,275 36,644 
Non-current liabilities 76,506 80,324 
   
Loans and borrowings 39,208 40,305 
Contract liabilities 897 915 
Derivative financial liabilities 165 267 
Trade and other payables 29,264 32,703 
Finance lease liabilities 295 301 
Other financial liabilities - 20,000 
Current liabilities 69,828 94,485 
   
Total equity and liabilities 223,787 245,445 

       *  After restatement as set out in Note 4 to the Financial Statements in the Annual Report 2018. 
  



 

13 
 

Consolidated Statement of Cash Flows in US dollars 
For the first three months ended 31 March 
 

Amounts in US$’000 YTD 2019 YTD 2018 
*restated 

   

Operating result 13,959 8,205 
   

Non-cash adjustments:   
Depreciation, amortization 1,543 944 
Accrued employee benefits 617 458 
Release of contract liabilities (228) (248) 
   

Operating cash flows before changes in working capital 15,891 11,542 
   

Changes in working capital:   
Inventories 4,188 (4,022) 
Trade and other receivables (5,665) (3,817) 
Payables and other current liabilities (3,230) (5,748) 
Total changes in working capital 
 

(4,707) (13,586) 

Changes in non-current assets, liabilities and equity 3 865 
   

Cash generated from (used in) operations before interest and taxes 11,187 (1,179) 
   

Interest received 188 - 
   

Net cash flows generated from (used in) operating activities 11,375 (1,179) 
   

Capital expenditure for property, plant and equipment (261) (634) 
Investment in intangible assets (130) (433) 
   

Net cash flows used in investing activities (391) (1,068) 
   

Repayments of loans and borrowings 8,811 - 
Payments of contingent consideration (20,106) - 
Redemption of bonds - (2,746) 
Interest on loans (2,862) (3,181) 
Interest on finance lease liabilities (133) - 
Payment of lease liabilities (299)  
Proceeds of equity and warrants 260 8,046 
   

Net cash flows generated from (used in) financing activities (31,950) 2,118 
   

Increase (decrease) of cash (20,966) (129) 
   

Exchange rate effects 1,369 1,935 
Cash and cash equivalents at 1 January 93,245 71,854 
   

Total cash and cash equivalents at 31 March 74,561 73,660 

       *  After restatement as set out in Note 4 to the Financial Statements in the Annual Report 2018. 
 

-----  ENDS  ---- 
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	Voor vragen van de media:

