Persbericht

Omzet Deceuninck stijgt in 2004 met 24%
tot 582 miljoen euro
Omzet vierde kwartaal bedraagt 140,8 miljoen euro
Intern volume groeit met 5,5% op jaarbasis
Hooglede-Gits, 13 januari 2005. – Groep Deceuninck, wereldwijd toonaangevend producent van
kunststof raamsystemen en bouwprofielen, heeft in 2004 een omzet van 582 miljoen euro
gerealiseerd. Dit betekent een stijging van 24% in vergelijking met het vorige boekjaar. De
negatieve impact van de valuta op de omzet bedraagt op jaarbasis 2,1%.
Omzet: trends blijven regionaal verschillend
•

West-Europa

In West-Europa stelde Deceuninck halfweg het vierde kwartaal in alle regio’s een heropflakkering vast. Deze
bleek van korte duur en werd uitgevlakt naar het einde van het jaar. Op jaarbasis is de omzet gestegen,vooral
dankzij de goede prestaties in België, Frankrijk en Spanje. Thyssen Polymer slaagde erin om – ondanks de
tegenvallende conjunctuur – de omzet op zijn thuismarkt Duitsland op hetzelfde peil te houden als in 2003.
Hierbij wordt uitgegaan van het volledige jaar 2003 (waarin Thyssen zes maanden werd mee geconsolideerd).
•

Nieuwe EU-lidstaten

In de nieuwe Europese lidstaten heeft de trend van het derde kwartaal zich doorgezet, maar met twee
snelheden. De impact van de stijging van de BTW-voet in Polen sinds de toetreding tot de Europese Unie op 1
mei was ook in het laatste kwartaal duidelijk voelbaar. Op jaarbasis zijn de verkopen in Polen in lokale munt
gestagneerd. In de andere nieuwe lidstaten – vooral de regio Tsjechië, Hongarije en Slowakije – werd
daarentegen een stijging van meer dan 30% genoteerd.
•

Verenigde Staten

In de Verenigde Staten kon het duidelijk zichtbare herstel van de groei in november niet worden bevestigd in
december. Op jaarbasis groeide de omzet in USD van Deceuninck North America licht. De negatieve impact van
de dollarkoers woog echter op de omzet in de Verenigde Staten met een daling van 8% in euro als gevolg.
•

Turkije

De Deceuninck-divisie Ege Profil in Izmir pakte opnieuw uit met een sterke groei in het vierde kwartaal. Het
ondernemingsklimaat blijft positief in Turkije nu Europa het licht op groen gezet heeft voor de
toetredingsgesprekken. Op jaarbasis steeg de omzet in euro in Turkije met meer dan 50%.
Eind november werd de overnameovereenkomst van Winsa afgesloten. De omzet van Winsa werd vanaf 1
december mee geconsolideerd.
Strategische projecten
•

Nieuwe geografische gebieden: Rusland

De vooropgestelde omzet van 15 miljoen euro werd gehaald, waarmee het “project Rusland” op koers blijft.

In november werd Deceuninck Rusland als wettelijke entiteit geregistreerd. Eind 2004 werden al meer dan 200
raamfabrikanten als klant opgetekend. De verkoopsorganisatie met hoofdkantoor in Moskou en verkoopskantoren
in Sint-Petersburg, Ekaterinenburg, Novosibirsk, Rostov en Samara staat op punt. Het verkoops- en
ondersteuningsteam is samengesteld en volop actief in de markt. Ook de plannen voor het opstarten van een
lokale productie in Moskou blijven gehandhaafd.
•

Zendow & Elite

De lancering van het nieuwe ramenconcept Zendow verloopt volgens plan. In Frankrijk en Tsjechië werd de
introductie eind 2004 afgesloten. De andere landen zijn zoals voorzien opgestart in 2004, zodat het
overschakelingsprogramma begin 2006 zal kunnen worden afgesloten.
In 2005 gaat Thyssen met een gelijkaardig platformproject onder de naam Elite van start.
•

Houtcomposiet

In de Verenigde Staten is de verkoop van terrasplanken in houtcomposiet goed gestart. Deceuninck is er
inmiddels in geslaagd de marktprijzen drastisch aan te passen in functie van de sterk gestegen grondstofprijzen.
De sterk groeiende marktvraag sterkt Deceuninck in zijn plannen om in Monroe (Ohio) de productiecapaciteit nog
dit jaar te verdubbelen.
•

Thyssen Polymer

De integratie- en synergieprojecten zoals onder meer het complexiteitsreductieprogramma zitten op schema.
Evolutie grondstofprijzen in vierde kwartaal
In het vierde kwartaal steeg de grondstofprijsindex (KI) met 7% tegenover het vorige kwartaal, waardoor de
totale stijging op jaarbasis bijna 30% bedraagt. De harsprijzen lijken nu hun hoogtepunt te hebben bereikt. Voor
de komende maanden wordt geen verdere stijging verwacht. De prijzen zouden wel op een hoog niveau
stagneren.
Verkoopprijzen
Ondertussen wordt de tweede prijsverhoging stapsgewijs doorgevoerd in de diverse regio’s met de bedoeling die
tegen februari af te sluiten. De invoering van de eerste prijsverhoging verloopt in bepaalde regio’s, in het
bijzonder in Polen, trager dan verwacht. Per 1 januari 2005 wordt ook hier een substantiële verhoging van de
verkoopprijzen toegepast.
“In 2004 heeft Deceuninck ondanks de moeilijke marktomstandigheden onverminderd zijn investeringen in de
nieuwe strategische projecten verdergezet. De eerste resultaten kunnen we al voorleggen en de eerste signalen
voor 2005 blijven veelbelovend. Dit jaar verwachten we dan ook opnieuw een gevoelige stijging van de omzet. In
de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Polen lopen een aantal stroomlijningsprojecten. Zoals eerder
vermeld, wegen al deze projecten op de resultaten van 2004. Zij moeten evenwel een beduidende verbetering
van het resultaat op het einde van 2005 mogelijk maken,” aldus Clement De Meersman, CEO van Deceuninck.
Meer details worden verstrekt bij de bekendmaking van de financiële resultaten op 17 maart 2005.
Deceuninck is een geïntegreerde groep van wereldformaat die gespecialiseerd is in compounding, ontwerp,
ontwikkeling, extrusie, veredeling, recyclage en spuitgieten van kunststofsystemen en -profielen voor de
bouwindustrie. De groep is actief in meer dan 32 landen, telt 22 filialen (productie en/of verkoop) en stelt 2.890
personen tewerk, waarvan 670 in België. In 2004 realiseerde de groep een geconsolideerde omzet van 582
miljoen euro.
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